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CADERNO DE PROVA CARGO: ZELADORA 

 

 

Instruções:  

1. Somente abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelo(s) 

fiscal(is) de provas.  

2. Preencha os dados de identificação. 

 3. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 20 (vinte) questões. Se não 

estiver completo, ou apresentar falhas, peça para substituí-lo, antes de responder a qualquer 

questão da prova.  

4. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, devendo ser assinalada apenas UMA 

das alternativas, conforme solicitado em cada caso. Se houver necessidade de rascunho, utilize o 

próprio caderno de provas.  

5. Assinale a resposta de cada questão neste caderno, transferindo o resultado para a GRADE-

RESPOSTA. 

 6. A prova será corrigida pela GRADE-RESPOSTA; este não pode apresentar rasuras, ou mais 

de uma alternativa assinalada em cada questão. 

 7. Na GRADE-RESPOSTA, com caneta azul ou preta, responda cada questão, assinalando a 

alternativa escolhida. Deverá fazer um x na alternativa indicada para a resposta.  

8. Não risque, não amasse, não dobre, não suje a GRADE-RESPOSTA, pois é insubstituível.  

9. Os fiscais não estarão autorizados a emitir opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o 

conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir.  

10. O candidato terá das 09h00min as 12h00min para realização da prova, sendo que só poderão 

entregar a prova depois de 30 min.  

11. Ao findar o tempo de duração para a realização da prova, deverão permanecer na sala os três 

últimos candidatos, para participarem do fechamento do envelope e assinar o mesmo para fins de 

possíveis comprovações. 

 

 

 

 

Inscrição Nº: Assinatura: 
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Língua Portuguesa 

1. Assinale a alternativa em que as palavras estão corretamente escritas: 

A) CabeleireroAdevogado. 

B) Cabelereiro Adivogado. 

C) Cabeleireiro Advogado. 

D) CabelereroAdevogado. 

 

 

2. Aponte a alternativa em que a separação silábica dos termos está correta: 

A)Bi-cho/ca-ssar 

     B)A-cen-to/o-u-tro 

     C)Tru-qu-e/fran-cês 

     D)Pas-sos/ze-ros 

 

3.  Complete a frase:  

Alfa fica ___ muitos anos-luz da terra. Parece que não via você ___ mais de cem anos. 

Agora, assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas das frases acima: 

A) HáA. 

B)  AHá. 

C)  AA. 

D) HáHá. 

 

4. Quantas letras formam o nosso alfabeto? 

A) 23 letras 

B) 20 letras 

C) 18 letras 

D) 12 letras 

 

5. Caro amigo,  

           Hoje sairei mais cedo. 

Um abraço. 

                      Roberto 
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O texto acima é um (a): 

A) Notícia 

B) Piada 

C) Receita 

D) Recado 

 

Matemática: 

 

6. Se o relógio marca 10h 40min 59seg. Então, para 12h faltam: 

A) 2h1min30seg 

B) 1h19min1seg 

C) 2h20min1seg 

D) 2h19min3seg 

 

 

7. Mário possui três dúzias de bolas e Tiago 4 dezenas de carrinhos. 

 É CORRETOafirmar: 

A) Mário possui mais brinquedos que Tiago. 

B) Ambos possuem a mesma quantidade de brinquedos. 

C) Mário possui 36 bolas e Tiago 39 carrinhos. 

D) Tiago possui mais brinquedos que Mário 

 

 

8. Se dez pedreiros fazem juntos cinco casas num mês, quantos pedreiros serão necessários 

para construir dezesseis casas num mês?  

A) Trinta e dois pedreiros 

B) Vinte e oito pedreiros  

C) Vinte e cinco pedreiros  

D) Trinta pedreiros  

 

9. A minha conta de água acusa um consumo de 500 dm³ de água por dia. Quantos decilitros 

de água foram consumidos neste mês, que tem 30 dias?  
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A) 15.000 d.  

B) 1.500.000 d.  

C) 150.000 d.  

D) 15.000.000 d.  

 

10. O Período de 30 meses equivale a: 

A) 1 ano  

B) 1 ano e meio 

C) 2 anos  

D) 2 anos e meio  

 

Conhecimentos inerentes à função 

 

11.  São medidas necessárias para solucionar o problema do lixo:  

A) Reciclagem através da coleta seletiva do lixo. 

B) Utilização de tecnologias mais sujas na produção industrial. 

C) Não tratar os resíduos sólidos adequadamente.  

D) Não reaproveitar os materiais provenientes do lixo domiciliar.  

 

 

12. São características do bom trabalho em equipe:  

A) Desunião  

B) Discussões  

C) Individualismo  

D) Responsabilidade Coletiva  

 

 

13. NÃO é um dever do/a zelador/a:  

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.  
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14. Qual a maneira mais adequada para guardar produtos de limpeza nos itens 

selecionados abaixo:  

A) no fogão  

B) separados dos alimentos 

C) na dispensa de alimentos  

D) na cozinha, perto das frutas e verduras 

 

 

 

15. Imaginando-se já no Cargo zelador/a, portanto no ambiente de trabalho, você deve agir 

com:  

A) Honestidade  

B) Melancolia  

C) Raiva  

D) Preguiça  

 

 

16. Marque abaixo o que NÃO é função do Zelador:  

A) Limpeza dos ambientes e equipamentos.  

B) Capinar.  

C) Manobras com caminhão.  

D) Limpeza de jardins.  

 

 

17. O lixo que nós produzimos, devemos:  

A) Jogá-los na rua.  

B) Queimar atrás de casa.  

C) Acondicionar em local apropriado, para a coleta seletiva.  

D) Jogá-los no rio.  
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18. Qual é o produto utilizado para lavagem de louças após seu uso normal?  

A) Desinfetante  

B) Água sanitária  

C) Detergente em pó  

D) Detergente líquido  

 

 

19. Que situações podem evoluir para a presença de ratos e insetos nos ambientes de 

trabalho?  

A) Lixeiras tampadas e alimentos bem acondicionados.  

B) Restos de alimentos e ambiente sujo.  

C) Ambiente limpo e organizado.  

D) Utensílios limpos e organizados. 

 

 

20. As providências iniciais tomadas no local de um acidente são denominadas Primeiros 

Socorros. 

Dentre estas providências podemos destacar: 

    I – Avaliar rapidamente o estado da vítima. 

    II – Comunicar o ocorrido a um serviço de emergência ou de resgate por telefone. 

    III – Realizar procedimentos para amenizar as condições que possam ameaçar a vida ou 

agravar o quadro da vítima, através de técnicas simples. 

 

Estão corretas: 

A)As providências I e II, apenas. 

 B) As providências I e III, apenas. 

 C) As providências I, II e III. 

 D) As providências II e III, apenas. 


