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CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR 

 

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 03 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 escrita terá início às 09h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00 (duas horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (dois) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 14 (quatorze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

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

questões está correta; 

 

 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 - Assinale a alternativa na qual todas as palavras devem ser acentuadas: 

a) sofa – cafe – pedicure – pesticida  

b) peru – forma – pudim – tambem  

c) pincel – pasteis – paragrafo – esmalte 

d) portugues – abdomen – relogio – relampago  

e) esteio – gratis – gatinho – geografico  

2 - Substantivo é a classe de palavras que nomeia seres, animais e objetos, entre outros. Nesse 

sentido assinale a alternativa na qual a palavra em destaque exerce, na frase, a função de substantivo.  

a) O rapaz foi gentil. 

b) A chuva encharcou a terra da lavoura. 

c) Meu cachorro está doente. 

d) Tenho muitas amizades especiais. 

e) Aquele garotinho impressionou-me com seu discurso. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Um cliente de supermercado aproveitando a promoção comprou 3 caixas de óleo de soja. Cada 

caixa contêm uma dezena e meia de garrafas pet com óleo. O preço na promoção de cada garrafa pet 

com óleo é de R$ 2,57. O total que o cliente irá pagar pelas três caixas é de: 

a) R$ 77,10 

b) R$ 92,52 

c) R$ 115,65 

d) R$ 125,75 

e) R$ 154,20 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 – MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA - SC 

 

4 
 

4 - Para fazer uma receita de bolo de chocolate são indicadas as seguintes quantidades de 

ingredientes: 

 6 xícaras de farinha de trigo 

 4 xícaras de açúcar 

 2 xícaras de chocolate ou cacau  

 2 colheres de chá de fermento 

 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio 

 4 ovos 

 1 xícara de óleo 

 4 xícaras de água quente. 

Se eu fizer a quarta parte da receita, a quantidade de cada ingrediente que devo usar respectivamente 

é: 

a)  ,  1,    

b) 3,   2,   1,   1,   1,   1,   ,   2 

c) 2,   2,    

d) 24,  16,   8,   8,   8,   16,   4,  16 

e) ,   2,   1,   1,   1,   1,    

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - O Museu Entomológico Fritz Plaumann, é o maior conjunto entomológico das Américas e recebe 

inúmeros visitantes e estudiosos do Brasil e exterior, estabelecendo para Seara um turismo científico 

e cultural admirável. (Fonte: http://www.seara.sc.gov.br/ Acesso em: 01/10/2017). 

O referido museu localiza-se no: 

a) Distrito de Nova Milano 

b) Distrito de Vila Nova 

c) Distrito de Nova Teutônia 

d) Distrito de Engenho Velho 

http://www.seara.sc.gov.br/
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e) Distrito de Nova Trento 

6 - No Brasil, este ano, o Congresso Nacional discute uma reforma para tentar amenizar a atual crise 

econômica. O caso do Brasil é bastante dramático, pois a renda per capta é muito baixa, e a 

população economicamente inativa vai passar a crescer cada vez mais. Há também uma falta de 

regulação de contribuição e pagamentos entre o funcionalismo público e empregados da iniciativa 

privada. A referida reforma mencionada neste texto trata-se da Reforma da:  

a) Educação 

b) Saúde  

c) Previdência  

d) Dinastia  

e) Igreja 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CUIDADOR 

7 - A Ética é o estudo geral do que é bom ou mau, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou 

inadequado. Ética, postura e conduta profissional devem vir acompanhadas de boas maneiras e 

atitudes adequadas para o exercício da profissão escolhida. Assinale a alternativa que cita uma 

conduta inadequada no ambiente de trabalho:  

a) Responsabilidade. 

b) Afetividade. 

c) Boas maneiras. 

d) Flexibilidade. 

e) Intolerância. 

8 - O Equipamento de Proteção Individual – EPI – é responsável pela proteção e integridade do 

indivíduo, e assim, evitar os acidentes e doenças ocupacionais. De acordo com a Norma 

Regulamentadora nº 06 (NR – 06) do Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), é definido como 
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sendo: “todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho”. Assinale a alternativa 

que não descreve um EPI: 

a) Capacete. 

b) Luvas. 

c) Protetor auricular. 

d) Cabo de segurança. 

e) Calçados. 

9 - A coleta seletiva é uma etapa importante e sustentável para a reciclagem, já que permite uma 

seleção prévia dos itens recicláveis. Para colaborar no processo de reciclagem o lixo pode ser 

separado em 4 latas diferentes destinadas cada uma a um item e representada por uma cor. Assinale a 

alternativa da cor que deve ser acondicionado o plástico: 

a) Azul. 

b) Vermelho. 

c) Verde. 

d) Amarelo. 

e) Cinza. 

10 - Todo auxiliar de cuidador deve ficar atento às emergências. No caso de ser necessário entrar em 

contato com os bombeiros, assinale a alternativa correta, em relação ao número a ser discado: 

a) 192  

b) 190 

c) 191 

d) 193 

e) 194 
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11 - A higiene dos alimentos se caracteriza pelos processos pelos quais os alimentos se tornam 

adequados para o consumo. Levando em consideração a maneira correta de preparar os alimentos 

com higiene, assinale a alternativa correta: 

(   ) Lavar as mãos antes de preparar os alimentos e depois de manipular alimentos crus. 

(   ) Pode ser realizado o contato de alimentos crus com cozidos. 

(  ) Lavar os utensílios utilizados no preparo de alimentos crus antes de serem usados em 

alimentos cozidos. 

(   ) Não descongelar alimentos em temperatura ambiente. 

a) V – F – V – V. 

b) V – V – F – F. 

c) F – F – V – V. 

d) F – V – F – V. 

e) V – F – V – F. 

12 - Na etapa de preparação dos alimentos, devemos ter alguns cuidados em relação a higiene e 

manipulação. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Lavar em água corrente as embalagens impermeáveis, antes de abri-las. 

b) Manipular os alimentos sobre recipientes adequados. 

c) Permitir que os alimentos entrem em contato com os cabos dos utensílios, beirais e locais 

onde se toca as mãos. 

d) Manter o ambiente limpo e seco durante a manipulação. 

e) Evitar as preparações produzidas nos dia anterior. 

13 - Manter a aparência e assepsia no local de trabalho garante melhor atendimento e elimina as 

possibilidades de contaminação dos alimentos durante a manipulação. Assinale a alternativa que não 
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corresponde aos hábitos adequados de aparência e higiene pessoal para um trabalhador que poderá 

manipular alimentos: 

a) Unhas devem estar aparadas e sem o uso de esmalte. 

b) Realizar a troca do uniforme diariamente. 

c) Lavar cuidadosamente as mãos antes e após manipular alimentos. 

d) Fazer uso de toalhas descartáveis para enxugar as mãos. 

e) Fazer uso de adornos como anéis, brincos, pulseiras, relógios, e outros. 

14 - Assinale a alternativa incorreta em relação ao controle de entrada e saídas de pessoas na 

Instituição. 

a) Fique atento a todas as pessoas que circulam pelo local. 

b) Não é preciso controlar a entrada e saída de veículos no local. 

c) Tenha conhecimento do local. 

d) Estabeleça laços com todos os colegas de trabalho. 

e) Identifique as áreas de entrada e saída. 

15 - Um bom relacionamento entre os colegas de trabalho no ambiente profissional é fundamental 

para o trabalho em equipe, já que objetiva a valorização, o comprometimento e a motivação da 

equipe de trabalho. Para manter um relacionamento adequado, assinale a alternativa que não 

incentiva um relacionamento saudável entre os colegas: 

a) Tratar a todos os colegas com gentileza e educação. 

b) Oferecer ajuda aos colegas. 

c) Controlar as emoções e não ser agressivo ou indelicado. 

d) Ouvir as ideias dos colegas, e colaborar. 

e) Misturar o lado pessoal com o profissional. 
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16 - Segundo o Estatuto da criança e do Adolescente (Lei nº 8.609 de 13/07/1990), considera-se 

adolescente: 

a) A pessoa com 13 (treze) anos de idade completos. 

b) A pessoa com 17 (dezessete) anos de idade completos. 

c) A pessoa com 15 (quinze) anos de idade. 

d) A pessoa entre 12 (doze) e 18 anos de idade. 

e) A pessoa entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos de idade. 

17 - Assinale a alternativa correta que descreve a maneira recomendada de descongelamento de 

alimentos, principalmente as carnes. 

a) Realizar o descongelamento em geladeira. 

b) Descongelar em temperatura ambiente. 

c) Realizar o descongelamento em água corrente. 

d) Descongelar com água quente. 

e) Descongelar em micro-ondas. 

18 - De acordo com a Constituição Federal, destinada a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, entre outros, assinale a alternativa correta, que descreve de quem é o dever de assegurar à 

criança e ao adolescente, o direito à vida, à saúde, à alimentação e à educação é: 

a) da Sociedade e da Família. 

b) do Estado, da Família e da Sociedade. 

c) exclusivamente do Estado. 

d) do Estado e da Sociedade. 

e) exclusivamente da Família. 
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19 - Sancionado em 1990 durante o governo de Fernando Collor, é um conjunto de leis específicas 

para cuidar das pessoas menores de 18 anos que vivam no Brasil. Este instrumento prevê proteção 

integral às crianças e adolescentes brasileiras. Igualmente, estabelece os direitos e deveres do Estado 

e dos cidadãos responsáveis pelos mesmos. Este conceito refere-se ao: 

a) Conselho Tutelar. 

b) Regimento Escolar. 

c) Estatuto da Criança e do Adolescente. 

d) Plano Internacional da Criança e do Adolescente. 

e) Plano Nacional de Assistência Social. 

20 - É importante manter um bom relacionamento no local de trabalho, visto que maior parte do 

tempo, são com eles que convivemos. Sendo assim, assinale a alternativa correta em relação às 

expressões verbais adequadas para se dirigir ao público ou ao colega de trabalho. 

a) Seja sempre bem-vindo (a) – Estamos sempre à disposição. 

b) Valeu – Tranquilo. 

c) Beleza – Estamos aqui. 

d) Falou – Legal. 

e) Fica firme – Ops. 

 


