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

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 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 - Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo e assinale a alternativa que apresenta um erro 

de acentuação. 

a) Comprei um sabão em pó e ganhei outro grátis.   

b) A assembléia da escola foi marcada para amanhã. 

c) Aquela criança cumprimentava-me toda manhã. 

d) Falei com a professora de português.    

e) Não teve aula de história hoje. 

2 - Substantivo é a classe de palavras que nomeia seres, animais e objetos, entre outros. Observe 

as palavras sublinhadas nas frases abaixo e assinale aquela que não indica um substantivo:  

a) O rapaz foi gentil. 

b) A chuva encharcou a terra da lavoura. 

c) Meu cachorro está doente. 

d) O parque foi reformado 

e) Aqueles alunos estavam agitados. 

3 - Assinale a alternativa que apresenta as todas as palavras capazes de completar corretamente as 

lacunas, na ordem apresentada: 

Educação no trânsito para as crianças nas escolas 

 Através da educação no trânsito dentro das escolas poderemos formar cidadãos mais 

__________________________e preparados para enfrentar a vida e o trânsito. A iniciativa tem por 

objetivo contribuir na construção de__________________________ , como o respeito ao próximo 

para a proteção da vida, que é o nosso bem maior. A educação no trânsito nas 
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____________________ auxilia, ainda, na compreensão da criança em relação aos elementos e as 

situações vivenciadas no trânsito. 

As crianças devem ser orientadas a ter um comportamento_________________________  em 

relação à segurança necessária nas vias públicas, tanto na condição de pedestre quanto na de 

passageiro. Aqueles que usam bicicletas, skates, patins e patinetes devem aprender que existem 

faixas para ciclistas e outros lugares apropriados e seguros para a diversão, que excluem as vias 

públicas. Também não devem se esquecer de usar equipamentos de proteção e 

__________________________. 

a) agressivos – prédios – escola - arriscado – brincadeira  

b) conscientes – valores - escolas – adequado - segurança 

c) inteligentes – regras – igrejas – correto - proteção 

d) inteligentes – valores- praças – engraçado - segurança 

e) verdadeiros – regras – hospitais – divertido - prevenção 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - Um motociclista com velocidade de 60 km/h gasta 38 minutos para ir de uma cidade a outra. Se 

diminuir sua velocidade em 20 km/h, o tempo que levará outro motociclista para fazer o mesmo 

percurso será de: 

a) 26 minutos 

b) 47 minutos 

c) 57 minutos 

d) 62 minutos 

e) 114 minutos 

 

5 - Considere a sequência numérica abaixo: 

3  6 18  72  360  2160   .......... 

O número que completa essa sequência é: 

a) 15.120 
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b) 12.960 

c) 10.800 

d) 8.640 

e) 6.480 

 

6 - Em uma sorveteria são oferecidos 12 sabores distintos de sorvetes. Se eu optar por um sorvete de 

três bolas, o número de possibilidades de escolher três sabores distintos para compor meu sorvete é 

de: 

a) 360 

b) 720 

c) 940 

d) 1.120 

e) 1.320 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - Assinale a alternativa que apresenta o nome de uma cidade que não faz divisa com Ipumirim: 

a) Ponte Serrada  

b) Faxinal dos Guedes 

c) Itá  

d) Seara  

e) Concórdia  

8 - Com relação à Câmara Municipal de Vereadores de Ipumirim, mandato 2017 – 2020, é 

verdadeiro:  

a) A Câmara Municipal de Vereadores de Ipumirim é composta por 11 membros eleitos. 

b) O presidente da Câmara de Vereadores chama-se Gilson Conte. 

c) Mauro Gabardo foi o vereador mais votado na eleição em 2016.  

d) A Câmara Municipal de Vereadores possui entre seus membros apenas uma mulher. 
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e) O presidente da Câmara de Vereadores de Ipumirim, Kleber Tecchio, assumiu no mês de 

junho deste ano, o cargo majoritário do município. Kleber respondeu como prefeito por 

aproximadamente uma semana enquanto que o prefeito e vice estavam envolvidos com outros 

compromissos. 

9 - Atualmente o presidente eleito, Jair Bolsonaro, determinou que profissionais médicos cubanos 

que estavam atuando no Brasil desde julho de 2013, retornassem para o país de origem. O programa, 

ao qual os médicos estavam vinculados chamava-se: 

a) Minha Casa, Minha Vida 

b) Mais Você 

c) Mais Por Menos 

d) Mais Médicos  

e) Bolsa Família 

10 - Recentemente ocorreram as eleições para presidente, governador de estado, senadores, entre 

outros. Ao total, foram eleitos quantos senadores?  

a) 27 

b) 81 

c) 54 

d) 5 

e) 10 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ZELADORA 

11 - Tendo em vista que diariamente é produzido nas cidades uma enorme quantidade de lixo, é que 

surgiu a reciclagem do lixo, como uma das principais soluções para a diminuição dos impactos 

causados pelo descarte realizado no meio ambiente. Assinale a alternativa correta que descreve a cor 

e o material correspondente para reciclagem. 
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a) Azul – Papel; Vermelho – Plástico. 

b) Azul – Metal; Amarelo – Vidro. 

c) Verde – Vidro; Preto – Plástico. 

d) Amarelo – Metal; Azul – Vidro. 

e) Verde – Papel; Vermelho – Metal. 

12 - Os manipuladores de alimentos devem ter asseio pessoal, bom comportamento, fazer uso de 

uniforme, cumprindo todas as normas e requisitos de higiene e de saúde estabelecidos em legislação. 

Assinale a alternativa que descreve o que NÃO deve ser realizado pelos manipuladores de alimentos: 

a) Apresentar-se com uniforme e realizar a troca diariamente. 

b) Lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao trabalho. 

c) Usar cabelos presos e protegidos por toucas ou redes. 

d) Falar desnecessariamente, cantar e assobiar. 

e) Retirar os objetos de adorno pessoal e maquiagem. 

13 - O álcool ____ % é o mais eficiente e por isso é muito utilizado na desinfecção de equipamentos 

e utensílios, por possuir como vantagem ser um bactericida de ação rápida. Assinale a alternativa que 

descreve a concentração ideal de álcool utilizado na desinfecção: 

a) 98% 

b) 70% 

c) 55% 

d) 65% 

e) 96%  

14 - Em relação ao armazenamento dos produtos para a produção da Alimentação Escolar, assinale a 

alternativa incorreta. 
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a) A disposição dos produtos deve obedecer ao PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai). 

b) Todos os produtos devem estar identificados e protegidos contra contaminação. 

c) Alimentos podem ficar armazenados junto a produtos de limpeza, químicos, de higiene e 

perfumaria. 

d) Caixas de papelão não devem permanecer nos locais de armazenamento sob refrigeração ou 

congelamento. 

e) Alimentos ou recipientes com alimentos não devem estar em contato com o piso. 

15 - Fora da nossa família, é no trabalho onde passamos a maior parte do nosso tempo interagindo 

com um grande número de pessoas e que, muitas vezes, dependendo de como as tratamos, pode nos 

levar diretamente a várias oportunidades no trabalho. Assinale a alternativa incorreta das boas 

maneiras no trabalho: 

a) Evitar chamar seus colegas por apelidos. 

b) Ser “dedo duro”. 

c) Estar aberto para ouvir críticas. 

d) Evitar assuntos pessoais no ambiente de trabalho. 

e) Ser organizado e pontual. 

 


