CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

EDITAL Nº 001/2017

DATA DA PROVA: 28/05/2017

CARGO:

ZELADOR(A)
(NÍVEL FUNDAMENTAL)
Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; Matemática: Questões 07 a 12;
Conhecimentos Gerais: Questões 13 a 20; Conhecimentos Específicos: Questões 21 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
01. Assinale a única alternativa em que todas as
palavras estão escritas corretamente:
a) Honra; resistência; família; jacaré.
b) Onra; resistencia; família; jacaré.
c) Honra; resistência; familha; jacáre.
d) Onra; resisténcia; famílha; jacaré.
________________________________________
02. Analise o texto abaixo e marque a alternativa
correta:
SEMPRE...
- Planeje suas compras e use os produtos até o
final de sua vida útil. Só compre um novo quando
for realmente necessário.
- Leve uma sacola de pano ou de feira para fazer
compras pequenas. Assim você não leva milhares
de sacolinhas plásticas para casa.
- Quando a compra for grande, peça caixas de
papelão para acondicioná-la.
- Quando for possível, compre produtos com
embalagens retornáveis e não descartáveis.

(Fontes: Instituto Akatu pelo Consumo Consciente e Instituto
Ecofuturo)

a) É importante o uso de sacola de pano, pois é
mais higiênico.
b) Ao ler o texto, percebe-se que se trata de
conselhos que visam à preservação do meio
ambiente.
c) Deve-se dar preferência às caixas de papelão
pelo fato de serem mais fáceis de manusear.
d) O texto incentiva o consumo de produtos,
demonstrando a importância de trocá-los assim que
possível.
________________________________________
03. “Quando guri, eu tinha de me calar à mesa: só as
pessoas grandes falavam. Agora, depois de adulto,
tenho de ficar calado para as crianças falarem.”
(QUINTANA, Mário. Sapato furado. São Paulo: Gobal, 2006)

De acordo com o texto acima, é possível afirmar
que:
a) O comportamento das pessoas não muda nunca.
b) Na época de infância do autor, as crianças não
sabiam falar.
c) As crianças continuam tendo o mesmo
comportamento que tinham antigamente.
d) As “pessoas grandes” de que o autor fala, eram
os adultos, e somente eles podiam falar durante as
refeições.
________________________________________
04. Assinale a única alternativa em que a frase está
escrita corretamente quanto à pontuação:

a) Quando você for para o trabalho, não se esqueça
de levar aqueles documentos, entendeu?
b) Quando, você for para o trabalho não, se esqueça
de levar aqueles documentos entendeu?
c) Quando você for para o trabalho, não se esqueça,
de levar, aqueles documentos, entendeu.
d) Quando? Você for para o trabalho! Não se
esqueça de levar aqueles documentos entendeu?
________________________________________
05. Leia o poema a seguir:
Convite
Poesia
é brincar com palavras
como se brinca
com bola, papagaio, pião.
Só que
bola, papagaio, pião
de tanto brincar
se gastam.
As palavras não:
quanto mais se brinca
com elas
mais novas ficam.
Como a água do rio
que é água sempre nova.
Como cada dia
que é sempre um novo dia.
Vamos brincar de poesia?
José Paulo Paes. Poemas para brincar. São Paulo: Ática,
1998.

De acordo com o poema acima, a poesia é:
a) Como brincar na água.
b) Uma coisa séria, não tem nada a ver com
brincadeiras.
c) É um texto que somente pessoas muito estudadas
conseguem escrever.
d) Brincar com as palavras, que quanto mais se
usam, mais novas ficam.
________________________________________
06. CASAS DO MAR
Você vai passear na praia? Então aproveite
para observar as conchinhas. Elas estão em
diferentes regiões do litoral e, mesmo onde não se
vê nenhuma, pode haver centenas enterradas na
areia.
A concha é uma proteção para animais
que têm um corpo bem simples. O maior grupo de
animais com conchas é o dos moluscos, que inclui
os caracóis, os caramujos e as ostras.
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Há vários tipos de conchas, mas, quando
encontrar uma delas na praia, só olhe. Além da vida
do animal que pode estar lá dentro, você estará
preservando o meio ambiente.
É que mesmo as conchas vazias são
importantes para o equilíbrio da natureza, já que
com o tempo se quebram e se misturam à areia,
formando o solo das regiões litorâneas.
(Revista Recreio. Editora Abril. nº 96)

Assinale a alternativa correta:
a) A concha serve para proteger o corpo de alguns
animais marinhos, como, por exemplo, as ostras,
além de comporem o solo das regiões litorâneas.
b) Todos os turistas devem levar conchas para
casa, pois são muito belas.
c) As conchas, quando vazias, não servem para
mais nada.
d) As conchas servem de alimento para diversos
moluscos.
QUESTÕES

07

A

12

-

MATEMÁTICA

07. Carlos tinha 8 caixas com 15 bolinhas cada
uma. Ele perdeu 4 bolinhas. Quantas bolinhas ele
tem agora?
a) 110 bolinhas.
b) 116 bolinhas.
c) 118 bolinhas.
d) 120 bolinhas.
________________________________________
08. Maria comprou 6 CDs de R$18,00 e 4 DVDs de
R$20,00. Quantos reais Maria gastou no total?
a) R$ 58,00.
b) R$ 78,00.
c) R$ 188,00.
d) R$ 288,00.
________________________________________

11. Marcos deposita, todo mês, 40% do seu salário
em um fundo de renda fixa. Se o valor depositado
mensalmente é de R$ 500,00, o salário de Marcos
é de:
a) R$ 1.250,00.
b) R$ 1.200,00.
c) R$ 900,00.
d) R$ 1.500,00.
________________________________________
12. Num auditório de um grande hotel existem 270
cadeiras. Todas as cadeiras desse auditório estão
dispostas em 9 filas com a mesma quantidade de
cadeiras. Qual o número de cadeiras existentes em
cada fila?
a) 25 cadeiras.
b) 30 cadeiras.
c) 52 cadeiras.
d) 54 cadeiras.
QUESTÕES 13 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS
13. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o lema da República Federativa do
Brasil, utilizado na bandeira nacional:
a) Deus, Pátria e Liberdade
b) Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
c) Ordem e Progresso.
d) Um por todos, todos por um.
________________________________________
14. No ano de 2016, com o resultado do processo
de impeachment de Dilma Rousseff, assumiu o
cargo de Presidente da República do Brasil:
a) Eduardo Cunha.
b) Luís Inácio Lula da Silva.
c) Michel Temer.
d) Sérgio Moro.
________________________________________

09. Paulo comprou 3 camisas e 2 calças. Cada
camisa custou R$ 50,00 e cada calça custou R$
70,00. Paulo recebeu um desconto de 10% pelo
pagamento à vista. Qual o valor que Paulo pagou?
a) R$ 243,00.
b) R$ 251,00.
c) R$ 259,00.
d) R$ 261,00.
________________________________________

15. O Hino Nacional é um dos símbolos da nossa
República. Leia atentamente um trecho de sua letra
e assinale a alternativa que preenche corretamente
a lacuna:

10. Uma caixa retangular tem 40 cm de largura e 20
cm de comprimento. A área dessa caixa é:
a) 60 cm2.
b) 80 cm2.
c) 0,08 m2.
d) 0,20 m2.

a) Humildade.
b) Lealdade.
c) Liberdade.
d) Piedade.

“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da __________, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante”.
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16. Em novembro de 2016, ocorreu a queda de um
avião na Colômbia que vitimou quase toda a equipe
de um time de futebol. Esse time representava qual
cidade brasileira?
a) Americana.
b) Chapecó.
c) Londrina.
d) Vitória.
________________________________________

22. A imagem abaixo apresenta uma máquina
denominada trituradora de papel. Este equipamento
é utilizado para picar o papel em tiras finas e assim
dificultar que o mesmo possa ser reconstituído. Que
tipo de papel deve passar por este processo antes
de ser enviado para o lixo ou reciclagem?

17. O ano de 2016 foi marcado por uma acirrada
disputa política nos Estados Unidos da América.
Assinale a alternativa que indica o nome do atual
Presidente da República dos Estados Unidos:
a) Barack Obama.
b) Donald Trump.
c) George Bush.
d) Hillary Clinton.
________________________________________
18. Antes de ser elevado à condição de município
em 1964, o território de Capitão Leônidas Marques
tinha outro nome. Assinale a alternativa que
apresenta esse nome:
a) Aparecida do Oeste.
b) Maximino Farrapo.
c) Getúlio Vargas.
d) Marmelândia.
________________________________________
19. Segundo dados do IBGE, a população do
Município de Capitão Leônidas Marques é de,
aproximadamente:
a) 1.500 habitantes.
b) 15.000 habitantes.
c) 150.000 habitantes.
d) 1.500.000 habitantes.
________________________________________
20. Assinale a alternativa que indica a posição
geográfica do Município de Capitão Leônidas
Marques em relação ao Estado do Paraná:
a) Leste.
b) Oeste.
c) Norte.
d) Sul.
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Alguns materiais de limpeza devem ser diluídos
em água limpa. De qual maneira essa diluição deve
ser feita?
a) A diluição só deve ser feita se o produto for
inodoro.
b) Em locais fechados e com pouca iluminação.
c) Geralmente na proporção 1x1.
d) Na proporção indicada pelos fabricantes.

a) Cópias de documentos sigilosos.
b) Jornais e revistas antigos.
c) Papel utilizado nas instalações sanitárias.
d) Papelão grosso de embalagens.
________________________________________
23. As autoridades de saúde recomendam a
desinfecção das mãos depois que as mesmas
forem lavadas, para evitar a proliferação de algumas
doenças. Geralmente esta operação é feita com
qual tipo de álcool?
a) Anidro (etanol).
b) De cereais (92 gl).
c) Em gel.
d) Etílico hidratado.
________________________________________
24. 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.
________________________________________
25. Qual das alternativas a seguir NÃO está de
acordo com as regras básicas do comportamento
profissional?
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a) Fazer uma crítica, porém de maneira construtiva,
caso seja necessário.
b) Manter um espírito cooperativo com todos os
colegas e colaboradores.
c) Pedir ajuda aos funcionários mais experientes
quando estiver em dúvida.
d) Realizar com negligência as tarefas mais simples
e corriqueiras.
________________________________________

28. Qual das informações abaixo NÃO é necessária
para a transmissão de recados telefônicos recebidos
no telefone do órgão público e que serão transmitidos
pelo(a) Zelador(a) à pessoa interessada?
a) A data e o horário em que a ligação foi recebida.
b) A operadora de telefonia fixa de quem ligou.
c) O telefone para contato de quem ligou.
d) Se quem ligou tem urgência no retorno.
________________________________________

26. Quais produtos de limpeza podem ser utilizados,
sem restrições, nos serviços de conservação de
ambientes?
a) Os de fabricação artesanal, porém com
procedência garantida.
b) Os que apresentam um químico responsável,
porém com odor muito forte.
c) Os que estão fora da validade, porém ainda com
um bom aspecto e aroma.
d) Os que estiverem na embalagem original, porém
sem rótulo.
________________________________________

29. Sobre organização do local do trabalho é
CORRETO afirmar:
a) Deve-se conservar permanentemente todas as
ferramentas soltas em cima da mesa ou da bancada
de trabalho.
b) Deve-se decorar a sala ou setor onde os serviços
são prestados com fotografias de familiares.
c) Deve-se manter equipamentos e materiais de
limpeza guardados e fora do alcance de crianças
e animais.
d) Deve-se realizar no máximo uma vez a cada
mês uma limpeza geral no ambiente, o importante é
produzir e não zelar.
________________________________________

27. São exemplos de boas maneiras que devem ser
praticadas no ambiente de trabalho, EXCETO:
a) Atrasar um pouco na chegada aos compromissos,
isso indicará ao demais que você é uma pessoa
importante e atarefada.
b) Evitar envolver-se com a vida privada dos demais
funcionários.
c) Pedir tudo sempre utilizando um “por favor” e não
ordenando.
d) Tratar todas as pessoas da mesma forma como
gostaríamos de ser tratados.

30. Os materiais de limpeza abaixo são utilizados
na conservação de pisos de banheiros e lavabos,
EXCETO:
a) Amoníaco em pó.
b) Cera líquida.
c) Cloro ativo.
d) Sabão industrial.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 29/05/2017.
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