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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 3 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 será escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos. Com tempo máximo de 3 (três) 

horas início as 14 (quatorze) horas, termino às 17 (dezessete) horas. A Prova será composta por 
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questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 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 (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 5 (cinco) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

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

questões está correta e se corresponde a área escolhida.  

 

 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. Na frase “A zeladora trabalhou desde cedo para que a limpeza estivesse pronta quando os 

alunos chegassem.” O sujeito da frase é... 

a) os alunos 

b) a limpeza 

c) trabalhou 

d) chegassem 

e) a zeladora 

 

2. Assinale a opção incorreta com relação à frase: “Os produtos de limpeza foram comprados de 

uma empresa de Ipumirim.” 

a) a frase refere-se a um fato consumado 

b) o termo “os produtos” está escrito no plural 

c) o verbo da frase está conjugado no futuro 

d) “Os” é artigo definido masculino no plural 

e) “Ipumirim” escreve-se com a letra inicial maiúscula, pois é nome próprio 

 

3. Assinale a frase que está escrita corretamente.  

a) Avisei aos alunos para que tejam na escola as 9 horas. 

b) A diretora quer que a limpeza seje feita antes dos alunos chegar. 

c) Eu levei os temperos de casa aqui para a escola, por isso que a comida estava gostosa. 

d) A aluna do quarto ano esteve na cozinha para tomar um chazinho. 

e) O professor levou um susto quando enchergou a sala vazia. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Um relógio atrasa 27 segundos em 72 horas. Em 192 horas esse mesmo relógio vai atrasar: 

a) 1 min 8 s 

b) 1 min 10 s 

c) 1 min e 12 s 

d) 1 min e 14 s 

e) 1 min e 16 s 
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5. Se  e , então  é igual a: 

a) 29 

b) 19 

c) 10 

d) 65 

e) 69 

 

6. A seguir temos um desenho de uma figura geométrica plana com as medidas em centímetros. 

           

 O valor da área da figura é: 

a) 169  

b) 119  

c) 95  

d) 114  

e) 109  

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, formada pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, dividido em três poderes independentes: Judiciário, Legislativo e 

Executivo. Quem é o Chefe do Poder Executivo nos municípios? 

a) Juiz do Fórum 

b) Presidente da Câmara de Vereadores 

c) Prefeito 

d) Vereador 

e) Delegado 
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8. A água é muito importante para a vida na Terra. Assinale abaixo a única frase incorreta sobre 

a água. 

a) A quantidade de água no mundo é praticamente a mesma há milhares de anos, mas o número 

de pessoas que a utilizam aumenta sempre. 

b) O ser humano pode sobreviver muitos dias sem comer, mas sem água somente uns 4 dias, em 

média. 

c) A água é um bem público e deve ser preservada por todos e protegida pelo Estado. 

d) O Brasil é um dos países que menos tem água para consumir, devido às graves secas que 

ocorrem no Nordeste. 

e) No corpo humano a água representa cerca de 70% do peso.  

  

9. Em todo o Brasil, no mês de outubro, acontece uma grande campanha chamada de Outubro 

Rosa. Qual é a finalidade desta campanha  

a) Prevenção ao Câncer de Útero 

b) Prevenção ao Câncer de Mama 

c) Prevenção ao Câncer de Pele 

d) Prevenção ao Câncer de Boca e Garganta 

e) Prevenção ao Câncer do Aparelho Digestivo 

 

10. A história do Município de Ipumirim começa com a vinda de descendentes de imigrantes 

italianos do Rio Grande do Sul. Fundaram um núcleo familiar e deram o nome de ... 

a) Ipumirim 

b) Rio Engano 

c) Sede Bonito 

d) Contestado 

e) Harmonia 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ZELADORA 

11. É através do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que o município recebe 

recursos financeiros do Governo Federal para a aquisição de gêneros alimentícios destinados 

à merenda escolar. Entre as frases abaixo, somente uma é incorreta, em relação a esse 

assunto. Assinale-a: 
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a) Os recursos do PNAE devem ser utilizados exclusivamente para aquisição de gêneros 

alimentícios para a merenda escolar, sendo que parte do recurso deve ser investido na compra de 

produtos da agricultura familiar da região. 

b) Os alimentos a serem adquiridos devem ser definidos através do cardápio do Programa de 

Alimentação Escolar. 

c) A elaboração do cardápio deverá ser feita pela Secretária e Zeladora da escola, com 

acompanhamento da Diretora. 

d) O acompanhamento da aplicação dos recursos do PNAE, o monitoramento da aquisição dos 

produtos zelando pela qualidade e a fiscalização de ocorrência de irregularidades como furtos, 

desvios, datas de validade, armazenamento incorreto, são algumas das funções dos membros do 

Conselho de Alimentação Escolar – CAE. 

e) O PNAE contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento 

escolar dos estudantes e para a formação de bons hábitos alimentares. 

 

12. O congelamento de alimentos representa economia de tempo, agilidade e aproveitamento dos 

produtos da época. O alimento, se congelado e descongelado adequadamente, preserva sabor, 

cor e aroma. Com relação ao congelamento e descongelamento de alimentos, assinale a 

alternativa correta. 

a) Efetuar o congelamento em porções maiores para o bom aproveitamento dos espaços do 

congelador. 

b) O descongelamento deve ser de forma rápida para o produto não perder as propriedades 

nutricionais. 

c) A temperatura para manter os alimentos congelados varia de 2° a -3°. 

d) Após congelados os alimentos não tem mais prazo de validade. 

e) Quanto mais rápido o alimento for congelado e quanto mais devagar ele for descongelado, 

melhor será o resultado final. 

 

13. Identifique as frases como Verdadeiras ou Falsas e após marque a opção com a sequência 

correta. 

(  ) Utilizar verduras, frutas e legumes da época e da região são fatores de economia e  de 

garantir a qualidade da alimentação. 
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(  ) Alguns alimentos possuem mais proteínas, outros carboidratos, outros ainda vitaminas e 

minerais. A melhor opção para uma alimentação saudável e equilibrada é escolher os alimentos 

com mais carboidratos, pois fornecem energia ao organismo. 

(  ) Os cuidados de higiene na manipulação de alimentos visam reduzir ou eliminar os micro-

organismos em níveis seguros, evitando intoxicações ou doenças a quem os consumir. 

(   ) O prazo de validade de um produto não se modifica após a abertura da embalagem.   

(   ) Sucos e saladas de frutas devem ser preparados com antecedência para apurar o sabor, mas 

devem ficar na geladeira. 

(   ) O lixo não deve ser mantido exposto no mesmo local de preparação dos alimentos. 

a) V, V, F, F, V, V  

b) V, F, V, F, F, V 

c) F, V, V, F, F, F 

d) V, V, V, F, F, V 

e) F, F, V, F, V, V 

 

14. Em relação à limpeza e conservação de ambientes e a guarda de produtos, é incorreto afirmar: 

a) A limpeza do chão dos sanitários deve ser realizada da porta para dentro, evitando espalhar 

bactérias por outros ambientes. 

b) Nas limpezas de vidraças, telhados, janelas e outros, deve ser utilizado equipamento de 

segurança, como cinto afivelado em um gancho que esteja fixado a uma parede, principalmente 

se for a uma altura superior a 2 metros. 

c) Ao realizar a varrição úmida dos ambientes escolher o horário de menor fluxo de pessoas, 

iniciar do interior para a saída e utilizar o identificador de piso molhado. 

d) A guarda de produtos de limpeza, químicos e de alimentação devem ser no mesmo espaço, em 

prateleiras espaçosas, a altura dos olhos e ao alcance das mãos. 

e) O hábito de ler os rótulos dos produtos, tanto de limpeza como alimentícios, é indispensável 

para o uso correto e para orientação de como agir em casos de acidentes. 

 

15. O bom relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho é fundamental para o bom 

andamento das atividades. O ser humano é sociável e é essencial manter os relacionamentos 

de forma positiva. Dentro das regras de relacionamento interpessoal tem as atitudes que 

devemos cultivar. Algumas delas estão no quadro abaixo.  Relacione a atitude ao seu 

significado e após marque a sequência correta. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 048/2016 – MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC 

 

8 
 

I – Cordialidade (   ) Ter a capacidade de analisar e considerar o outro, suas 

emoções, sentimentos e opiniões.  

II – Sorriso (   ) Um dos valores mais importantes do ser humano, com 

grande importância na interação social. Deve ser mútuo e 

representa consideração, deferência.  

III – Simpatia (  ) Autenticidade, posicionamento de forma firme e decidida 

sem prejudicar ou se sobrepor aos outros, sem ser rude ou 

descortês.  

IV - Assertividade (   ) Maneira agradável de tratar aos outros, consideração, 

afabilidade, disposição em usar boas maneiras através do 

respeito, do sorriso.  

V – Empatia (   ) Ser gentil, solícito, demonstrando consideração e atenção 

aos outros.  

VI – Respeito (   ) É considerado o cartão de boas-vindas, cativa, encanta 

quem recebe e dá prazer a quem oferece.  

 

a) V, I, VI, II, IV, III 

b) VI, I, IV, III, V, II 

c) VI, IV, I, III, V, II 

d) III, II, IV, I, V, VI 

e) V, VI, IV, III, I, II 

 

 

 




