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CARGO: ZELADOR 

 

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 08h30min com término às 11h30min. 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 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 3:  

  

1 - Mantendo o mesmo sentido apresentado pelo texto, a palavra “ incríveis” poderá ser substituída 

por:  

a) sérios  

b) sensacionais  

c) entediantes  

d) arcaicos 

e) estranhos  

2 - No segundo quadrinho o personagem diz “Claro!”, que pode ser interpretado como:  

a) Sim! Usarei teu celular.  

b) Sim! Já amanheceu!  

c) Sim! Arremessarei teu celular.  

d) Que dia claro e ensolarado. 

e) Sim! Posso segurar teu celular. 

3 - “Tenho jogos incríveis no meu IPAD 3, quer jogar?” A palavra destacada: IPAD 3 significa:  

a) Televisão  
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b) Computador  

c) Biscoito  

d) Telefone Celular 

e) Livro  

4 - Observe as palavras abaixo e assinale onde ocorre a incorreta separação de sílabas: 

a) te – le – fo – ne   

b) bis – co – i – to  

c) li – vro  

d) a – do – les  – cen  – te  

e) e – le – fan – te  

 5 - Observe “Tenho jogos incríveis no meu IPAD 3, quer jogar?” Observe a palavra destacada. Ela é 

um verbo e indica tempo presente. Assinale a alternativa que também indica tempo presente.  

a) Faremos isso amanhã. 

b) Fui para a praia sozinha.  

c) Sairá com a roupa nova. 

d) Busco o livro que está sobre a mesa. 

e) Comi todo o sanduíche. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Um ciclista percorre 15 quilômetros em 30 minutos. Mantendo esta velocidade, em 2,5 horas ele 

irá percorrer: 

a) 125 km 

b) 75 km 

c) 70,5 km 

d) 68 km 
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e) 67,5 km 

7 - Mariana somou todos os gastos do mês e, por engano, somou duas vezes os gastos da farmácia, o 

que resultou em um gasto total de R$ 1.132,00. Porém, caso ela não tivesse somado nenhuma vez a 

conta da farmácia, o valor encontrado seria de R$ 884,00. A quantia correta dos gastos de Mariana 

durante esse mês foi de: 

a) R$ 986,00 

b) R$ 998,00 

c) R$ 1.004,00 

d) R$ 1.008,00 

e) R$ 1.012,00 

8 - Um capital de R$ 5.000,00 aplicado a juros simples à taxa de 0,8% ao mês rendeu R$ 240,00 de 

juros. O tempo que esse capital ficou aplicado foi de: 

a) 6 meses 

b) 4 meses 

c) 8 meses 

d) 10 meses 

e) 5 meses 

9 - Na figura abaixo temos dois quadrados, onde o maior tem 7 centímetros de lado e o menor 5 

centímetros de lado. 

 

A área tracejada da figura é: 

a)  

b)  

c)  

d)  
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e)  

10 - Um tanque com base retangular tem 8 metros de comprimento por 6 metros de largura e 2 

metros de altura. O volume necessário de água para encher completamente o tanque deve ser de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS 

11 - Anualmente acontece pelo estado de Santa Catarina um FESTIVAL ESCOLAR de dança  

promovido pela Fundação Catarinense de Esportes (FESPORTE), Secretaria de Estado de Turismo, 

Cultura e Esporte, Governo do Estado, com apoio da Secretaria Estadual de Educação, das 

Secretarias de Desenvolvimento Regionais e das prefeituras. Já é considerado o maior evento de 

Dança Escolar do Brasil. Neste ano ocorreu a 20ª vigésima edição e Itá sediou a etapa Regional 

Oeste. A esse festival de dança é dado o nome de: 

a) Dança Infantil  

b) Dança Criança 

c) Dança no gelo  

d) Dança Catarina 

e) Dança Itá 

12 - A Praça Central da cidade de Itá é um dos símbolos da cidade nova e foi revitalizada 

recentemente com a reforma da concha acústica, a reforma dos quiosques, a troca do piso da parte 

alta, a instalação de rede de energia elétrica subterrânea, a instalação de novos bancos e um novo 

projeto paisagístico. Além disso, foi instalada uma moderna iluminação. A terceira e última etapa da 

revitalização da Praça será a instalação da cobertura. 

A Praça Central a qual nos referimos denomina-se:  
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a) Dr. Aldo Ivo Stumpf 

b) Dr. Valentin Bernardi  

c) Sr. Theodoro Scheuble  

d) Sr. Ângelo Paludo 

e) Luis de Campos 

13 - Assinale a alternativa que completa corretamente o texto abaixo: 

Em seu plano de governo o atual presidente da República, 

___________________________________ já anunciava que iria realizar cortes com relação ao 

número de ministérios. Tal promessa se efetivou e atualmente o governo conta com 

_________________________ pastas ministeriais. 

a) Jair Messias Bolsonaro – Vinte e duas  

b) Luiz Inácio Lula da Silva - Vinte 

c) Jair Messias Bolsonaro – Vinte e nove 

d) Jair Messias Bolsonaro – Vinte  

e) Dilma Rousseff - Vinte e duas 

14 - No início de janeiro de 2019 uma declaração da ministra Damares Alves ministra da Família, 

Mulher e Direitos Humanos gerou bastante repercussão e polêmica em diferentes mídias. No vídeo a 

ministra afirmou que estava começando uma “nova era” no Brasil e declarou:  

a) Eu creio no Brasil. 

b) Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. 

c) Menino veste azul e menina veste rosa. 

d) Paz para todos. 

e) Chega de ideologias. 
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 15 - O nome de Itá, que em tupi-guarani significa pedra, foi dado por  Luis de Campos que era:  

a) um explorador  

b) um caboclo  

c) um colono gaúcho  

d) um imigrante italiano  

e) um indígena  

CONHECIMENTOS GERAIS ESPECÍFICOS 

ZELADOR 

16 - Em relação ao uso e responsabilidade do Zelador do Equipamento de Proteção Individual, 

assinale a alternativa incorreta: 

a) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. 

b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

c) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. 

d) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 

e) Realizar a compra e a troca quando estiver impróprio para uso. 

17 - Assinale a alternativa correta, em relação as recomendações de aparência e higiene pessoal que 

devem ser seguidas pelos trabalhadores na manipulação de alimentos: 

a) Cabelos e unhas devem estar sempre aparados. 

b) Lavar as mãos somente ao manipular alimentos. 

c) Os cabelos devem estar presos, mas não é necessária a proteção por redes ou toucas. 

d) É permitido o uso de anéis e relógios durante a manipulação de alimentos. 

e) É desnecessário o uso de EPI para manipular alimentos. 
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18 - A reciclagem do lixo apresenta-se como uma solução econômica e ambientalmente correta. 

Assinale a alternativa que destaca os materiais mais reciclados: 

a) Alumínio, papel, plástico e cerâmica. 

b) Vidro, ferro, alumínio e cerâmica. 

c) Ferro, lâmpadas, papel e madeira. 

d) Vidro, alumínio, papel e plástico.  

e) Ferro, alumínio, cerâmica e papel. 

19 - Assinale a alternativa que apresenta a técnica concebida com a finalidade de reduzir a 

quantidade de lixo, através da queima dos resíduos a temperaturas elevadas, resultando na redução de 

sua massa e volume e na sua transformação em material inerte: 

a) Compostagem. 

b) Reciclagem. 

c) Aterro sanitário. 

d) Lixão. 

e) Incineração. 

20 - Assinale a alternativa que NÃO contém um Equipamento de Proteção Individual (EPI): 

a) Sapato antiderrapante. 

b) Bota de borracha. 

c) Chinelo. 

d) Jaqueta térmica. 

e) Capacete. 

21 - A reciclagem do lixo é fundamental para a conservação do meio ambiente, para a saúde pública 

e para a economia do país. Apesar de todos os benefícios e vantagens que a reciclagem de lixo 
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proporciona, ainda são poucos os municípios que implantaram a coleta seletiva e incentivam a 

separação correta do lixo. Em relação a separação do lixo, marque a alternativa incorreta em relação 

a cor e o material correspondente: 

a) Amarelo - metal. 

b) Preto – vidro. 

c) Vermelho –.plástico. 

d) Marrom – resíduos orgânicos. 

e) Azul – papel. 

22 - Ainda em relação a reciclagem do lixo, assinale a alternativa que corresponde ao símbolo da 

imagem abaixo: 

 

a) Resíduos orgânicos. 

b) Vidro 

c) Resíduo Radioativo. 

d) Papel.  

e) Metal 

23 - Em relação as alternativas abaixo relacionadas, assinale a que possui as atribuições solicitadas 

para execução do cargo de Zelador: 

I. Fazer os serviços de faxina em geral. 

II. Limpar, arrumar e desinfetar banheiros e toaletes. 

III. Preparar e servir merendas. 

IV. Auxiliar no controle do estoque de material e gêneros alimentícios.  
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V. Coletar lixo dos depósitos colocando-os em recipientes adequados. 

a) I, II, III, IV e V. 

b) I, II, IV e V. 

c) II, IV e V. 

d) II, III e V. 

e) III, IV e V. 

24 - Assinale a alternativa que corresponde a atitude inadequada de um zelador. 

a) Ser higiênico.  

b) Ser discreto e organizado.  

c) Ser pontual com o horário de chegada ao serviço.  

d) Ter conduta irresponsável com a administração. 

e) Ter cortesia com os colegas de trabalho.  

25 - Assinale a alternativa que não corresponde a um produto de limpeza utilizado para realização 

dos serviços gerais. 

a) Sabão neutro.  

b) Cera líquida.  

c) Creme dental.  

d) Água Sanitária. 

e) Detergente.  

 


