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INSTRUÇÕES PSS 2018 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. Os objetos restantes 

devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado, bip e 

outros aparelhos eletrônicos. 

02 -. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação (RG ou 

outro documento oficial com foto). 

03 - A duração da prova é de 02 (duas) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de 

Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da Folha de 

Respostas (Gabarito).  

04 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem 

fumar. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 

absolutamente calado. Ao sair da sala no término da prova, o candidato não poderá permanecer no 

estabelecimento onde está sendo realizada as provas. 

05 - O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha com 05 (cinco) opções (A a 

E) e uma única resposta correta. Leia-o atentamente. 

06 - Ao receber o material de realização da prova, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno 

de Prova corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior 

da primeira página, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) que lhe foi 

fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha 

qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

07. Ao concluir a prova, o candidato deverá permanecer em seu lugar e comunicar ao aplicador de prova, 

aguardando autorização para entregar a Folha de resposta, a qual deverá preencher com seu nome 

completo, RG, nº da inscrição e assinar no local indicado. 

08 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

09 - O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 30 (trinta) minutos, após o 

início de sua realização, não podendo levar consigo o Caderno de Prova.  

10 – Os dois últimos candidatos de cada sala deverão assinar o envelope lacrado juntamente com o fiscal 
de sala. 
 

Se desejar anote as respostas no quadro abaixo e leve-o consigo 

RESPOSTA 

01 09 17 25 

02 10 18 26 

03 11 19 27 

04 12 20 28 

05 13 21 29 

06 14 22 30 

07 15 23  
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Zelador 
 
Língua Portuguesa 
 
1) Assinale a opção em que uma das 
palavras necessita de acento gráfico. 
(A) caju, raiz, miolo 
(B) nuvem, canjica, mesa 
(C) moeda, terno, fogo 
(D) jovem, casulo, afeto 
(E) lapis, panela, vidro 
 
2) Assinale a alternativa que apresenta a 
forma correta do plural da frase: 
“A laranja é docinha porque tem um 
açúcar chamado frutose”. 
(A) As laranjas é docinha porque tem um 
açúcar chamado frutose. 
(B) As laranja é docinha porque tem um 
açúcar chamado frutose. 
(C) A laranjas são docinhas porque têm 
um açúcar chamado frutose. 
(D) As laranja são docinhas porque têm 
um açúcar chamado frutose. 
(E) As laranjas são docinhas porque têm 
um açúcar chamado frutose. 
 
3) Qual destas frases apresenta erro na 
escrita? 
(A) Um cafuné é um carinho na cabeça. 
(B) Uma bactéria é um micróbio que tem 
uma única célula. 
(C) A balança é um instrumento usado 
para pesar. 
(D) Uma cabana é uma cazinha bem 
simples. 
(E) Um bolo é um tipo de alimento 
assado no forno. 
 
4) Assinale a alternativa que complete a 
frase utilizando a grafia correta das 
palavras. 
“A _________ é um grande animal 
africano, de ________ muito longo, 
pernas compridas e com ________ 
marrom pelo corpo.” 

(A)  jirafa – pescoço – mancha 

(B)  girafa – pescosso – manxa 

(C)  girafa – pescoço – mancha 

(D)  jirafa – pescoso – mancha 

(E)  girafa – pescoço - manxa 

5) Assinale a alternativa que contém o 
significado correto da palavra 
sublinhada.  
“A solidariedade é a prática do amor 
real”. 
(A) compaixão  
(B) desinteresse 
(C) individualismo 
(D) afastamento 
(E) indiferença 
 
6) Assinale a alternativa em que o verbo 
esteja empregado incorretamente. 
(A) Os professores ficou em greve. 
(B) Os alunos soletraram as letras do 
cartaz. 
(C) O aluno sujou o seu uniforme 
escolar. 
(D) A escola recebeu os pais com uma 
linda homenagem. 
(D) A festa será aberta aos alunos e aos 
familiares. 
 
7) Assinale a alternativa que apresenta a 
escrita correta dos antônimos das 
palavras. 
(A) grande - imenso 
(B) comprido - enorme 
(C) selvagem - doméstico 
(D) longo - alto 
(E) magro - fino 
 
8) Assinale a alternativa que apresenta a 
forma correta do plural das palavras. 
(A) mão – mães 
(B) pão – pães 
(C) coração – coraçães 
(D) cidadão – cidadões 
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(E) botão – botãos 
 
9) Em qual das alternativas todas as 
palavras são consideradas femininas? 
(A) colher – faca – garfo 
B) janela – porta – parede 
(C) mesa - fogão – sofá 
(D) copo – prato – tigela 
(E) vassoura – rodo - balde 
 
10) “No ano de 2018, a cidade de 
Cornélio Procópio completou 80 anos”. 
O numeral ordinal de 80 é?  
(A) oitavo 
(B) octingésimo 
(C) octogésimo 
(D) octogentésimo 
(E) octingentésimo 
 
 
Matemática  
11) Essa tabela tem a data de 
nascimento de algumas crianças. 
Marque X onde está escrito o nome das 
crianças na ordem da mais jovem para a 
mais velha. 
 

 Data de nascimento 

Nome Dia Mês Ano 

Carolina 7 4 2007 

Marilda 23 5 2008 

Vicente 4 8 2006 

 
(A) Vicente, Carolina, Marilda. 
(B) Marilda, Carolina, Vicente. 
(C) Vicente, Marilda, Carolina. 
(D) Carolina, Vicente, Marilda. 
(E) Marilda, Vicente, Carolina. 
 
12) O primeiro relógio está marcando a 
hora que o Senhor João foi ao banco e o 
segundo a hora que saiu. Podemos dizer 
que ele ficou quanto tempo no banco? 

             
 
(A) 1 hora. 
(B) 15 minutos. 
(C) 40 segundos 
(D) 35 segundos. 
(E)  35 minutos. 
 
13)  Na turma do 5º ano há 17 meninos 
e 14 meninas. Os nomes de todos os 
alunos são escritos em um papel e 
colocados numa caixa. O professor, sem 
olhar, retira um papel da caixa. 
 I - É mais provável que o nome seja de 
um menino do que de uma menina. 
II -  É mais provável que o nome seja de 
uma menina do que de um menino. 
III - É igualmente provável que seja de 
um menino ou de uma menina. 
IV - É mais provável que não dê para 
saber. 
É correto o que se afirma em: 
(A) I e II 
(B) II e III 
(C) apenas a IV 
(D) apenas a I 
(E) I, II,III e IV 
 
14) Um jogador de futebol, ao longo de 
um campeonato, cobrou 75 faltas, 
transformando em gols 8% dessas 
faltas. Quantos gols de falta esse 
jogador fez? 
(A) 6 
(B) 8 
(C) 7 
(D) 5 
(E) 9 
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15) Um automóvel percorre um espaço 
de 480 Km em 2 horas. Ele percorrerá 
em 6 horas:  
(A) 1500 Km 
(B) 1450 Km 
(C) 1400 Km 
(D) 1440 Km 
(E) 1420 Km 
 
16) Considere uma ficha que é vermelha 
de um lado e azul do outro. Lança-se 
essa ficha e nota-se a cor da face virada 
para cima. Qual a cor que tem a maior 
chance de sair? 
(A) A face vermelha tem maior chance 
(B) A face azul tem maior chance 
(C) Ambas as faces tem a mesma 
chance 
(D) Não é possível saber. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
17) Mario e Paola são os pais de 
Giovanna. A família quer viajar nas férias 
de janeiro. Mario conseguiu marcar suas 
férias na fábrica onde trabalha do dia 5 
ao dia 28. Paola conseguiu marcar suas 
férias do dia 2 ao dia 30. As férias de 
Giovanna na escola vão de 1 a 25. 
Assinale a alternativa que indica durante 
quantos dias a família poderá viajar sem 
faltar às suas obrigações. 
(A) 18 
(B) 19 
(C) 20 
(D) 21 
(E) 25 
 
18) Para realizar um concurso de PSS 
em que se inscreveram 270 pessoas, os 
organizadores deverão reservar quantas 
salas no mínimo, sabendo que cada sala 
de aula comporta, no máximo, 30 
alunos? 
(A) 6 salas 
(B) 7 salas 
(C) 8 salas 

(D) 5 salas 
(E) 9 salas 
 
19) A área e o perímetro da figura abaixo 
são respectivamente: 

 

(A) 190 cm2 e 38 cm 
(B) 100 cm2 e 36 cm 
(C) 120 cm2  e 40 cm 
(D) 100 cm2  e 36 cm 
(E)   90 cm2 e 38 cm 
 
 
20) Marcella comprou um vestido à vista 
para ganhar um desconto de 10% no 
valor original dele. Se o vestido custa R$ 
120,00, quanto Marcella pagou? 

(A) R$ 110,00 
(B) R$ 108,00 
(C) R$ 106,00 
(D) R$ 96,00 
(E) R$ 116,00 

 
Conhecimento Específico 
 
21)  Os materiais de limpeza abaixo são 
utilizados na conservação de pisos de 
banheiros, menos: 
(A) Amoníaco líquido  
(B) Cloro ativo 
(C) Sabão industrial 
(D) Brilho alumínio 
(A) Álcool 
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22) As autoridades da saúde 
recomendam desinfetar as mãos depois 
que forem lavadas. Esta operação é feita 
com qual tipo de álcool? 
(A) Etanol 
(B) De cereais 
(C) Etílico hidratado 
(D) Em gel 
(E) Metanol 

 
23) As funções do zelador são: (Coloque 
V para verdadeiro e F para falso)  
1 Faz limpeza das salas, banheiros, 
pátios, refeitórios e outros afazeres 
necessários. 
2 - Orienta a entrada dos alunos, abre e 
fecha a escola. 
3 - Auxilia nos intervalos a cuidar das 
crianças, como também servir a 
merenda. 
4 - Carrega e esparrama massa 
asfáltica, limpeza do asfalto para 
execução de tapa-buraco. 
5 - Executa serviços de varrição, capina, 
roçagem e carregamento de entulhos e 
cascalhos.    
Assinale a alternativa correta: 
(A) F-F-V-V-V 
(B) V-F-V-F-V 
(C) V-V-F-F-V 
(D) V-V-V-F-F 
(E) F-V-F-V-V 
 
24) São regras de boa convivência no 
ambiente de trabalho: 
I – Observar as normas e 
procedimentos. 
II – Zelar pelo nome da escola onde 
você vai trabalhar. Neste local, seu 
nome sempre será vinculado ao nome 
da instituição. 
III – Seja cortês com todas as pessoas 
que trabalham com você e que 
frequentarem a escola. 
É correto o que se afirma em: 
(A) I 

(B) I, II e III 
(C) II 
(D) I e II 
(E) I e III 

 
25)  O zelador não deve: 
(A) Colocar os panos de apoio e de 
limpeza sobre os ombros ou qualquer 
parte do corpo. 
(B) Manter o local sempre limpo e em 
ordem. 
(C) Fazer higienização sempre que 
necessário. 
(D) Lavar e desinfetar o piso ao término 
de cada atividade ou sempre que 
necessário. 
(E) Identificar e separar o material de 
limpeza do piso (pano, balde, vassouras) 
para não ser utilizado em bancadas e 
mesas. 

 
26) São atitudes de pessoas éticas: 
I – Saber exatamente quais são os seus 
limites éticos; 
II – Avaliar os riscos de cada decisão e 
atitudes que tomar, medindo 
cuidadosamente as consequências do 
seu ato; 
III – Ser comprometido com a 
organização do seu ambiente de 
trabalho; 
IV – Problemas internos no local de 
trabalho, não devem ser levados para 
ambientes externos; 
V – Para que o local de trabalho 
funcione adequadamente é necessário 
que o funcionário seja disciplinado, 
prudente e comedido; 
É correto o que se afirma em: 
(A) I, II, V 
(B) I, II 
(C) II, V 
(D) I, II, III,IV, V 
(E) IV, V 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
   SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 
                                                                            Avenida Alberto Carazzai, 1614 

Telefone: (43)3904-1090 

 
e-mail: educacaocp@gmail.com 

 
 

27) São exemplos de boas maneiras que 
devem ser praticados no ambiente de 
trabalho, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
(A) Atrasar um pouco na chegada aos 
compromissos do trabalho. 
(B) Ao entrar em algum ambiente 
cumprimente a todos os presentes e só 
se assente ser for convidado. 
(C) Caso cometa algum erro, assuma a 
responsabilidade, reconheça a falha e se 
desculpe. 
(D) A discussão de assuntos 
confidenciais ou profissionais não deve 
ser feita em ambientes públicos. 
(E) Se ocorrer algum contratempo que 
provocará seu atraso de chegada ao seu 
trabalho, comunique o fato para sua 
chefia. 
 
28) É competência do 
________________ executar os serviços 
de limpeza, conservação e boa ordem 
de todas as dependências de uma 
escola. 
 
(A)  Porteiro 
(B) Vigia 
(C) Cozinheiro  
(D) Professor 
(E) Zelador 
 
29) Limpeza é a remoção de qualquer 
corpo indesejável de uma superfície, 
sem alteração das características 
originais do objeto que está sendo 
tratado. Nesse contexto, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
(A)Somente lavar os vidros quando os 
raios solares incidirem sobre os 
mesmos, pois a percepção da sujeira é 
mais clara. 
(B)O lixo deverá ser recolhido todos os 
dias, quando deverá ser observada a 
particularidade de cada setor, quanto ao 

melhor horário para recolher e quantas 
vezes for necessário. 
(C) Misturar todos os produtos aumenta 
a eficácia da limpeza. 
(D) Reorganizar os papéis por origem e 
destino, quando da limpeza de mesas 
dos diversos setores da empresa. 
(E) Um dos princípios básicos de 
limpeza consiste na limpeza de quando 
a sujeira se torna visível. 
 
 
30) “Unir-se é um bom começo, manter a 
união é um progresso, e trabalhar e 
conjunto é a vitória” (Henry Ford) 
Com relação ao trabalho em equipe, 
assinale a alternativa CORRETA: 
(A)Ter um companheiro com bom 

humor, prejudica a equipe de trabalho. 

(B) Não cultivar os relacionamentos. 

(C) Não considerar as diferenças. 

(D) Ficar sempre de cara feia. 

(E) Trabalhar sempre em harmonia, 

considerando as diferenças de cada um. 
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