MUNICÍPIO DE ROMELANDIA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PUBLICO 02/2019
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ZELADOR

INSTRUÇÕES
Este Caderno contém 40 (quarenta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D,
E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite
providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob
pena de invalidez do documento.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Teste Seletivo Público.
O tempo de duração total da prova é de três (03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o
lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
Leia a anedota abaixo para responder as questões de 01 e 02:
O filho do alfaiate chega para o pai lá no fundo da loja e pergunta:
-O terno marrom encolhe depois de lavado?
-Por que você quer saber, filho?
-O freguês é quem quer saber.
-Ele já experimentou?
-Já.
-Ficou largo ou apertado?
-Largo.
-Então diz que encolhe.
ZIRALDO. Novas anedotinhas do Bichinho da Maçã. São Paulo: Melhoramentos, 2005.

01)Sobre a anedota é correto afirmar:
a) O garoto não sabia a diferença entre largo e apertado.
b) O pai deixou o garoto mais duvidoso quanto à flexibilidade do terno.
c) O pai finalizou com uma resposta que supostamente resolveu o problema com o
cliente.
d) O menino ficou em dúvida se o cliente compraria o terno.
e) As perguntas do menino ao pai eram para enganar o cliente.
02) “-Ficou largo ou apertado?” As palavras sublinhadas têm sentidos opostos, ou seja,
são antônimas. Dos pares de palavras abaixo qual não apresenta palavras com sentido
oposto:
a) concórdia – discórdia.
b) avarento – inocente.
c) comprido – curto.
d) egoísta – caridoso.
e) soberba – humildade.
03) Só não é classificado como substantivo abstrato o vocábulo:
a) segredo.
b) azar.
c) orgulho.
d) medo.
e) sol.
04) Em uma das alternativas abaixo uma das palavras está incorretamente grafada.
Marque-a:
a) ovelhinha e exclamar.
b) apreensivo e bajulador.
c) bronzeada e assustado.
d) magestade e escasso.
e) acessório e carruagem.
05)Todas as palavras abaixo são classificadas como proparoxítonas, exceto uma.
Assinale-a:
a) ângulo.
b) lâmpada.

c) caráter.
d) pêssego.
e) matemática.
O poema a seguir servirá como base para responder as perguntas de 06 a 10:
Lavradores no rio Weichuan
O pôr do sol resplandece
na aldeia.
O gado chega,
de volta pela trilha.
O avô, de bengala,
junto ao portão da vinha,
perto dos espinheiros,
espera pelo menino pastor.
Os faisões chamam.
O trigo flameja.
Nas amoreiras nuas,
dormem os bichos-da-seda.
Com enxadas nos ombros
os lavradores retornam.
Alegres, reencontram-se,
e jogam conversa fora.
Atrás dessa vida tranquila,
um dia aqui cheguei;
e, suspirando, lhe digo:
se tudo vai de mal a pior,
venha e fique também.
Wang Wei. Poemas clássicos chineses. Tradução de Wang Wei. Porto Alegre: L&PM, 2012.

06) O poema retrata:
a) um dia enfadonho no campo.
b) um final de tarde em uma aldeia.
c) um dia nostálgico em uma aldeia.
d) um final de tarde no campo narrado pelos lavradores.
e) um dia alegre na aldeia, retratado pelo avô de bengala.
07)Em qual dos fragmentos fica evidente a presença do eu lírico no espaço descrito:
a) “e jogam conversa fora.”
b) “Com enxadas nos ombros”
c) “espera pelo menino pastor.”
d) “um dia aqui cheguei;”
e) “venha e fique também.”
08)Qual é o convite que o eu lírico faz ao leitor:
a) convida o leitor para ir até o lugar retratado no poema e lá ficar..
b) convida a todos para conhecer a fauna e a flora citadas no poema.
c) pede que o leitor reflita sobre a beleza da aldeia e proteja aquele lugar.
d) pede auxílio aos trabalhadores que precisam carregar seus instrumentos de trabalho.
e) observar o que acontece, pois algo pode ir mal.
09) Em: “O trigo flameja.” o eu lírico quis dizer que:

a) o trigo queimava.
b) o trigo inclinava-se.
c) o trigo crescia rapidamente.
d) o trigo balançava com o vento.
e) o trigo brilhava intensamente.
10) “O pôr do sol resplandece” O plural dos termos sublinhados é pores do sol. Aponte
a assertiva que apresenta erro quanto ao emprego do plural dos substantivos compostos:
a) O investigador encontrou duas bombas-relógio.
b) Os guardas-noturnos estavam apreensivos com o barulho.
c) Os bem-te-vis cantavam perto da janela.
d) As couves-flores estavam estragadas.
e) Os feirantes tinham pés de moleques para vender.

Matemática
11) Em uma sala de aula há 48 cadeiras, sendo elas 36 azuis e 12 brancas. Foram
retiradas 6 cadeiras azuis e substituídas por cadeiras da cor vermelha. Com essa nova
configuração de cores das cadeiras qual a porcentagem de cadeiras na cor azul?
(a) 45,5%.
b) 62,5%.
c) 58,8%.
d) 75,6%.
(e) 69%.
12) Na Escola local o professor Ivo colocou no quadro a seguinte equação de primeiro
grau
. Qual o valor de para que a sentença seja verdadeira?
(a) 6.
(b)12.
(c) 8.
(d) 15.
(e) 11.
13) Após encerar as atividades da aula de Educação física o professor solicitou a ajuda
da turma para recolher o material que foi usado na aula. Um grupo de 4 alunos
recolheram o material e levou 200 segundos para fazê-lo. Se este grupo tivesse 10
alunos quantos segundo teriam levado para recolher o material?
(a) 100 segundos.
(b) 90 segundos.
c) 80 segundos.
(d) 75 segundos.
(e) 70 segundos.
14) Leonardo pretende aplicar R$ 28.500,00 em um fundo de aplicação que rende 0,4%
ao mês na modalidade de juros simples. Se Leonardo deixar aplicado por um período de
4 meses qual o montante que poderá resgatar?
(a) R$ 28.956,00
(b) R$ 28.630.00
(c) R$ 29.310,00
(d) R$ 28.746,40
(e) R$ 29.112.40
15) Se um dia tem 86400 segundos. Então um dia 5 horas e 30 minutos tem quantos
segundos?
(a)106200 segundos.
(b) 99400 segundos.
(c) 98400 segundos.
(d) 104300 segundos.
(e) 126300 segundos.
16) Ao chegar na sala de aula os alunos se depararam com a seguinte expressão
matemática:
. Em pouco tempo os alunos responderam e
chegaram em uma resposta comum a todos, que resposta eles chegaram:
(a) 120.
(b) 12.
(c) 6.
(d) 4.
(e) 8.

17) Gustavo vai planta grama em um terreno de 65m de comprimento e 24m de largura.
Quantos metros quadrados de grama Gustavo deve comprar para cobrir toda a superfície
do terreno?
(a) 1730m². (b) 1560m². (c) 1460m². d) 1480m². (e) 1620m².
18) Em um auditório apresenta 3 seções de cadeiras. Uma seção que apresenta 8 filas
com 12 cadeiras em cada uma, na segunda seção 6 filas com 10 cadeiras cada e a
terceira seção com 6 filas com 8 cadeiras cada. Foram retiradas 8 cadeiras de cada seção
para o concerto, nesta situação quantas cadeiras sobraram no auditório:
(a) 300.
(b) 148.
(c) 200.
(d) 210.
(e) 180.
19) Uma estaca de madeira foi fincada ao lado de uma torre de transição sua altura é de
1,2m de altura em relação ao solo e projetou uma sombra de 6,0 metros. No mesmo
instante que se media a sombra da estaca constatou-se que a sombra da torre era de
120m. Qual a medida da altura da torre:
(a) 6,0m
b) 9m
c) 24m.
(d) 18m.
(e) 21m.
20) Uma piscina retângula apresenta as seguintes dimensões: 6m de comprimento 5
metros de largura e uma profundidade de 1,4netros. Qual o volume de água necessário
para encher totalmente a piscina:
(a) 12,4m³
(b) 25m³
(c) 38,2 m³ (d) 42m³
(e) 18m³

Conhecimentos Específicos
21) Reciclar materiais é um ato de responsabilidade de todos com o meio ambiente.
Indique a alternativa que não corresponde a um material reciclável:
a) Vidro.
b) Papel.
c) Alumínio.
d) Etiquetas.
e) Madeira.
22) A profissão de zelador como o próprio nome diz, responsável por zelar, cuidar de
um determinado local. Para manter a qualidade em seu trabalho e estar qualificado para
suas funções recomenda-se que, exceto:
a) Zelar pelas partes comuns do espaço sob sua responsabilidade.
b) Dar conta de procedimentos básicos de segurança.
c) Ter entendimento mínimo acerca de manutenção elétrica e hidráulica.
d) Saber orientar os usuários do local com respeito e simpatia.
e) Impor regras de entrada e saída conforme achar cômodo para si.
23) São características de um bom zelador, exceto:
a) Dedicado.
b) Desfocado.
c) Prestativo.
d) Ético.
e) Gentil.

24) Sob a responsabilidade do zelador, inúmeras vezes é colocada a manutenção da
higienização de banheiros. Supondo que você tenha que manter higienizados os
banheiros em seu local de trabalho, você deve limpá-los:
a) Somente quando estiverem muito sujos.
b) Semanalmente.
c) Diariamente.
d) A cada dois dias.
e) De duas a três vezes na semana.
25) O lixo pode oferecer perigo de contaminação se manuseado de maneira errada.
Quando você proceder o manuseio ou transporte do lixo orgânico é importante usar:
a) Botas.
b) Luvas.
c) Capacete.
d) Óculos.
e) Máscara.
26) Os zeladores são conhecidos como “faz tudo”, pois executam diversas tarefas
sempre objetivando resolver pequenos problemas, efetuar pequenos concertos, trocas de
lâmpadas, limpezas, entre outros. Fazem parte das ferramentas de um zelador, exceto:
a) Escada.
b) Chave de fenda.
c) Fita veda rosca.
d) Motosserra.
e) Fita isolante.
27) Dependendo do departamento, setor ou órgão público, torna-se importante o
controle de entrada e saída de veículos para saber exatamente quem são as pessoas e o
motivo que as faz frequentar esses locais. No caso de uma prefeitura, por exemplo, você
é o zelador responsável por controlar a entrada e saída da frota pertencente a Secretaria
Municipal de Saúde. As informações que você deve manter atualizadas são: Quem está
usando o veículo, quem já usou, se ele está no setor ou não, quantos quilômetros rodou
entre a saída e o retorno, entre outras. Onde é recomendado que você anote essas
informações?
a) Planilha de controle.
b) Caderneta.
c) Livro de ocorrência.
d) Agenda pessoal.
e) Em uma folha de ofício qualquer.
28) O meio mais comum de relatar ocorrências relacionadas ao seu turno de serviço é
através do “livro de ocorrências”. Nesses livros você relata situações como depredação
do patrimônio público. Não é uma característica do “Livro de Ocorrências”:
a) Sua numeração não segue uma sequencia numérica, podendo ser de livre escolha do
zelador.
b) É um livro no modelo “Livro Registro Ata”.
c) As folhas do livro deverão ser rubricadas, uma a uma, para atestar que nenhuma
folha esteja faltando.
d) O Livro de Ocorrência” deverá conter termo de abertura e termo de encerramento.

e) Deve ser utilizado especificamente e unicamente para o registro de ocorrências do
posto de serviço.
29) Os acidentes de trabalho podem e devem ser evitados. Cada funcionário é
responsável por manter atitudes que previnam ou evitem esses acidentes. Assinale a
opção que se refere apenas a motivos que podem provocar acidentes de trabalho:
a) Atenção, pontualidade, stress.
b) Empenho, tranquilidade, desatenção.
c) Cansaço, distrações, stress.
d) Pontualidade, respeito, cansaço.
e) Concentração, atenção, cansaço.
30) São deveres de todo servidor público, exceto:
a) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
b) Observar as normas legais e regulamentares.
c) Não é necessário ser leal às instituições a que possa servir.
d) Cumprir as ordens superiores, exceto quando são ilegais.
e) Atender com presteza.
31) A maior parte do nosso dia passamos no trabalho convivendo com colegas e
superiores. As relações positivas no ambiente de trabalho são baseadas em, exceto:
a) Colaboração.
b) Respeito.
c) Comunicação.
d) Conflitos.
e) Amizade.
32) Bons hábitos e cuidados pessoais são práticas diárias que evitam males. O corpo
precisa cuidados diários de higiene pessoal para remover sujidades e microrganismos.
São cuidados de higiene pessoal, exceto:
a) Tomar banho diariamente.
b) Lavar as mãos todas as vezes que usar o banheiro.
c) Escovar os dentes após as refeições.
d) Usar roupas limpas.
e) As mãos não precisam ser lavadas constantemente pois não são fonte de
contaminação.
33) Pode ser solicitado a você que seja responsável por armazenar produtos de limpeza.
Qual a alternativa que descreve a correta armazenagem dos produtos de limpeza?
a) Junto aos alimentos na cozinha.
b) Em armários identificados próprios para os produtos de limpeza.
c) Nos armários junto com os materiais de expediente para escritório.
d) Na despensa com os equipamentos usados na cozinha.
e) Nenhuma das respostas está correta.
34) A matéria orgânica deve ser separada do lixo em geral. Pode ser usada como adubo
para verduras e legumes em hortas por exemplo, depois de passar por um processo
chamado de:
a) Separação.
b) Coleta seletiva.
c) Compostagem.
d) Decomposição.
e) Mistura.

35) Segundo a Lei Orgânica do município de Romelândia são formas de provimento em
cargos do Quadro de Servidores Públicos Municipais, exceto:
a) Nomeação.
b) Readaptação.
c) Reintegração.
d) Progressão funcional.
e) Obrigação política.
36) A Lei Orgânica Municipal prevê que o funcionário concursado se torne efetivo após
três anos de serviço e poderá perder o cargo em caso de:
a) Cumprir de maneira correta com suas tarefas.
b) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
c) Respeitando os colegas.
d) Trabalhando em equipe.
e) Nenhuma das respostas está correta.
37) Segundo dados oficiais do IBGE, Romelândia possui 4.786 habitantes e comemorase o seu aniversário em 23/09. Os símbolos oficiais do município de Romelândia são:
a) Bandeira e agricultura.
b) Povo e brasão.
c) Leis e normas.
d) Prefeitura e bandeira.
e) Bandeira e brasão.
38) De acordo com o artigo 27 da Complementar nº 003/2005, ______________ é a
investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em
inspeção médica.
Preencha corretamente a lacuna:
a) Recondução.
b) Reversão.
c) Readaptação.
d) Contratação.
e) Remoção.
39) Atos de vandalismo são cenas comuns registradas e prédios, monumentos, praças e
demais locais públicos. Você zelador, chegou para trabalhar e se depara com uma
pichação no prédio da prefeitura. Você deverá comunicar seus superiores do ocorrido,
mas também se deve:
a) Registrar boletim de ocorrência pois pichação é crime.
b) Ignorar o fato.
c) Proceder a limpeza do local simplesmente sem comunicar a ninguém.
d) Comunicar o promotor da cidade pra que tome providências.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
40) Observando a Classificação Brasileira de Ocupação são atribuições do zelador,
exceto:
a) Inspecionar corredores e pátios.
b) Verificar as necessidades de limpeza.
c) Comunicar ao responsável todas as irregularidades surgidas.
d) Realizar pequenos reparos e requisitar profissionais habilitados para serviços
técnicos.
e) Contratar, ele mesmo, pessoas para realizar os serviços de acordo com o que julgar
necessário.

