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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 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 10/2019 – PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

2 
 
 

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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a proposição FALSA com relação ao exposto no texto: 

 

a) O texto apresenta orientações daquilo que PODE e NÃO PODE ser feito para proteger as 

crianças do mosquito. 

b) Uma das orientações é retirar o repelente para dormir. 

c) Sugere-se que as roupas sejam claras, com manga longa e calça comprida. 

d) O repelente pode ser aplicado pela própria criança. Basta colocá-lo na mão do(a) menino(a) 

para que ele possa espalhar. 

e) É importante limpar as áreas perto de casa e eliminar criadouros. 

2 - Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas das seguintes frases: 

I – O menino e a menina pareciam ____________________ depois da brincadeira. 

II – Conheci um escritor _______________________________.  

III – Aquele caderno estava muito ________________________. 
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IV – Os olhos estavam mais _______________ do que anteriormente. 

a) exaustos – famosos – organizado - azul 

b) exausto – famosa - organizados - azul 

c) exaustas – famosa - organizada -azul 

d) exaustos – famoso – organizado – azuis  

e) exausta – famosa - organizada - azuis 

3 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta erro de ortografia: 

a) Fomos todos na ingreja.  

b) Fomos aumoçar no restaurante.  

c) O pássaro estava cantano na gaiola. 

d) Removemos toda a feruge da lataria. 

e) Eu adivinhei o número secreto. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - O valor da expressão  é: 

a) 17 

b) 19 

c) 23 

d) 27 

e) 29 

5 - Os termos da sequência  foram obtidos segundo uma lei de formação. De acordo 

com essa lei, o valor do quarto termo somado ao sexto termo dessa sequência é: 

a) 3.072 

b) 2.864 

c) 3.264 

d) 3.348 
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e) 816 

6 - Considere os algarismos 2, 3, 4, 5 ,6 e 7. Quantos números pares de três algarismos diferentes 

podemos formar? 

a) 120 

b) 100 

c) 80 

d) 60 

e) 40 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - Segundo o IBGE, no território do município de Ipumirim existiram sítios arqueológicos, 

reconhecidos e cadastrados pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Nesse sentido, são provas que o território foi habitado por indígenas: 

a) conchas e pedras preciosas 

b) cerâmicas e artefatos de pedra 

c) desmatamento 

d) casebres no interior de Bonito 

e) plantações de pinus  

8 - O vice- presidente da República do Brasil chama-se:  

a) Flávio Bolsonaro 

b) Paulo Guedes  

c) Sérgio Moro 

d) Ricardo Salles 

e) Hamilton Mourão 
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9 - Segundo a biblioteca do IBGE, o nome Ipumirim significa:  

a) grande sertão  

b) pequeno riacho 

c) vale pequeno 

d) pequena floresta  

e) vale da pecuária 

10 - Uma floresta de relevância internacional teve grandes focos de incêndio no ano de 2019, em 

especial, a partir do mês de agosto. Foram 46,8 mil focos de incêndio até agosto de 2019, enquanto a média 

de 2016 a 2019 é de 34,9 mil. Estamos falando da Floresta:  

a) das Araucárias  

b) Ambiental 

c) dos Pampas 

d) Amazônica  

e) dos Vales 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ZELADORA 

11 - Embora hoje em dia muitas empresas apostem em um ambiente mais descontraído como forma 

de tornar seus funcionários mais confortáveis e até produtivos, ter boas maneiras no local de trabalho, 

é essencial. Sendo assim, assinale a alternativa que não corresponde a boas maneiras no ambiente de 

trabalho: 

a) Manter o respeito. 

b) Ser pontual. 
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c) Dar apelido aos colegas. 

d) Ter bom senso ao se vestir. 

e) Ser educado e atencioso. 

12 - A reciclagem é o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um novo 

produto ou a uma nova matéria-prima com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o seu 

acúmulo na natureza, reduzindo o impacto ambiental. Em relação as cores que representam a 

reciclagem do lixo, assinale a alternativa que identifica a coloração do plástico: 

a) Preto. 

b) Vermelho. 

c) Roxo. 

d) Branco. 

e) Amarelo. 

13 - A limpeza ou higienização é um componente essencial da rotina diária do zelador. Sendo assim, 

assinale a alternativa incorreta no que diz respeito a limpeza de superfícies e equipamentos: 

a) Limpar o piso diariamente, de acordo com o funcionamento do serviço. 

b) Desligar da tomada todos os equipamentos antes de realizar a limpeza. 

c) As bancadas podem ser limpas com pano umedecido em álcool 70%. 

d) As lixeiras podem ser mantidas abertas e sem tampas, não havendo necessidade de retirar o 

lixo diariamente. 

e) As caixas de gordura devem ser limpadas periodicamente. 

14 - Assinale a alternativa que não indica um item de segurança individual ou Equipamento de 

Proteção Individual (EPI): 

a) Chinelo. 
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b) Luvas de borracha. 

c) Touca. 

d) Jaqueta térmica. 

e) Botas de borracha. 

15 - Para conservação adequada dos alimentos, devemos seguir critérios e procedimentos básicos de 

armazenagem. Marque a alternativa incorreta: 

a) A disposição dos produtos deve obedecer à data de fabricação, 

b) Todos os produtos devem estar adequadamente identificados e protegidos contra 

contaminação. 

c) Não acondicionar alimentos em caixas de papelão na geladeira. 

d) Alimentos devem ficar armazenados junto a produtos de limpeza, químicos, de higiene e 

perfumaria. 

e) Não deve-se colocar alimentos e/ou produtos no chão. 

 


