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CARGO: ZELADORA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Leia o poema com atenção e assinale a alternativa que possui uma informação correta com relação 

ao que é dito no texto: 

AS BORBOLETAS 

Brancas, azuis, amarelas e pretas 

Brincam na luz 

As belas borboletas. 

Borboletas brancas são alegres e francas. 

Borboletas azuis gostam muito de luz. 

As amarelinhas são tão bonitinhas! 

E as pretas, então...oh, que escuridão! ( Vinicius de Moraes) 

 

a) No texto fala que as borboletas podem ser amarelas e vermelhas; 

b) No texto fala que as borboletas podem ser vermelhas e roxas; 

c) No texto fala que as borboletas podem ser amarelas, brancas, azuis e pretas; 

d) No texto fala que as borboletas podem apenas vermelhas; 

e) No texto fala que as borboletas podem ser cinza e vermelhas; 

2 - A palavra BOR- BO- LE - TA possui 4 sílabas. Assinale a alternativa que apresenta também uma 

palavra com quatro sílabas:  

a) serrote 

b) espiga  

c) eletricidade 

d) chocolate  
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e) ferroviário  

3 - Assinale a alternativa na qual todas as palavras são femininas: 

a) computador – risoto – mel  

b) estrela – impressora – flor     

c) espuma – sorvete – geladeira  

d) serrote – serraria – serragem  

e) vinho – água – gelo    

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - Marta preparou uma lista de ofertas que estavam sendo anunciadas por um determinado 

supermercado conforme a tabela abaixo: 

 

PRODUTOS PREÇO UNITÁRIO EM R$ QUANTIDADE TOTAL 

DETERGENTE 1,65 01 un  

SABÃO EM PÓ 4,92 01 kg  

ERVILHA 2,95 01 un  

FEIJÃO 2,85 01 kg  

ARROZ 1,87 02 kg  

AÇUCAR 1,49 02 kg  

TOTAL GERAL  

 

 Caso Marta pague as despesas do supermercado com uma nota de R$ 20,00 irá receber de troco: 

a) R$ 0,19 

b) R$ 0,30 
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c) R$ 0,91 

d) R$ 0,83 

e) R$ 0,51 

5 - Paulo abasteceu seu carro e couberam 42 litros de combustível no tanque. Se o preço da gasolina 

for de R$ 4,05 ao litro, Paulo gastou: 

a) R$ 170,10 

b) R$ 172,30 

c) R$ 168,50 

d) R$ 180,10 

e) R$ 167,10 

6 - Daniel é proprietário de um terreno que mede 60 metros de comprimento e 40 metros de largura. 

O perímetro e a área desse terreno são respectivamente: 

a)  e  

b)  e 1 8  

c)  e 1  

d)  e  

e)  e  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - A emancipação de Ipumirim iniciou com o Projeto de Resolução nº 02/63, aprovado em 23.03.63 

pela maioria de votos, e na data de 29.03.63, através da Lei nº 877, finalmente consolidou-se a 

criação definitiva do município de Ipumirim, sendo instalado no dia 07 de abril de l963. Ipumirim foi 

por muitos anos, distrito de _______________________.  

a) Irani 

b) Concórdia 

c) Lindóia do Sul 

d) Arabutã 

e) Itá 
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8 - Assinale a alternativa que indica os municípios limítrofes do município de Ipumirim. 

I - Faxinal dos Guedes, Ponte Serrada e Vargeão 

II - Arabutã e Seara, 

III - Lindóia do Sul e Concórdia 

IV - Joaçaba; Paial; Itá 

V - Seara e Xavantina. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) As alternativas I; II; III; IV e V 

b) As alternativas II; III e V;   

c) As alternativas II; III; IV e V 

d) As alternativas II; IV e  V 

e) As alternativas I; II; III e V 

9 - Qual o atual regime e sistema político do Brasil? 

a) República Parlamentarista. 

b) Monarquia Absolutista. 

c) República Presidencialista. 

d) Monarquia Parlamentarista. 

e) República Monarquista. 

10 - Considerado como um dos maiores desastres ambientais do Brasil o rompimento da barragem de 

fundão causou destruição de um distrito em Minas Gerais. Muitas pessoas perderam a vida, e os 

rejeitos da mineração ocasionaram a poluição da água de vários rios e a mortandade de muitas 

espécies de animais. Assinale a alternativa que se refere ao município destruído pelo rompimento da 

barragem no estado de Minas Gerais: 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 10/2017 – PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

 

7 
 

a) Campinas. 

b) Belo Horizonte 

c) Mariana. 

d) Bento Rodrigues. 

e) Montes Claros. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ZELADORA 

11 - A Pirâmide Alimentar nada mais é que um guia alimentar que auxilia os indivíduos na seleção 

de uma alimentação adequada e saudável, sendo um instrumento muito útil na educação alimentar. 

Assinale a alternativa correta em relação ao grupo alimentar representado na imagem abaixo: 

 

 

 

 

a) Leguminosas, carnes e ovos. 

b) Hortaliças e frutas. 

c) Leites e derivados. 

d) Cereais, raízes e tubérculos 

e) Óleos e gorduras. 

12 - A coleta seletiva permite uma seleção prévia dos itens recicláveis. Para tanto cada item a ser 

destinado ao lixo é representado por uma cor. Assinale a alternativa da cor o qual deve ser 

acondicionado o metal: 

a) Amarelo. 
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b) Vermelho. 

c) Cinza. 

d) Verde. 

e) Azul. 

13 - Assinale a alternativa incorreta em relação a higiene e limpeza do local de trabalho. 

a) Realizar a limpeza sempre que necessário e ao final das atividades. 

b) As lâmpadas devem possuir proteção contra quebras. 

c) As superfícies que entram em contato com os alimentos podem conter rachaduras, trincas e 

outros defeitos. 

d) A limpeza do ambiente é importante para prevenir e controlar baratas, ratos e outras pragas. 

e) O local de trabalho deve ser limpo e organizado. 

14 - Os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) são importantes para garantir a segurança do 

funcionário no local de trabalho. Assinale a alternativa que não apresenta um EPI: 

a) Capacete. 

b) Aparelho auricular. 

c) Luvas de borracha. 

d) Botas de borracha. 

e) Apito. 

15 - Para que possamos cumprir nosso trabalho de forma educada e cordial, precisamos apresentar 

boas maneiras no local de trabalho. Marque a alternativa incorreta, que representa uma ação incorreta 

no atendimento ao público ou com nossos colegas de trabalho: 

a) Respeitar o próximo, apesar das diferenças. 

b) Demonstrar interesse pelo problema do outro. 
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c) Falar baixo e não gritar. 

d) Ser educado e cordial. 

e) Estar sempre disposto a auxiliar o próximo. 

 

 


