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CARGO: 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 - Hoje a maioria das pessoas que têm acesso à informação sabe que é peruíce usar uma blusa de 

paetês às duas da tarde e que é deselegante comparecer a um casamento sem gravata. Costanza 

Pascolato, Gloria Kalil e Claudia Matarazzo são alguns dos jornalistas especializados em ajudar os 

outros a não cometerem gafes na hora de se vestir ou de se portar à mesa. Mas existe uma coisa 

difícil de ser ensinada e que, talvez por isso, esteja cada vez mais rara: a elegância do 

comportamento.( ...)  

(Martha Medeiros Publicado em jornal Zero Hora 2001) 

De acordo com o texto podemos afirmar: 

I - É elegante comparecer a um casamento com gravata. 

II - A etiqueta de moda considera extravagante o uso de uma blusa de paetês às 14h. 

III - Martha Medeiros é uma das jornalistas especializadas capaz de orientar pessoas na hora de se 

vestir ou de se portar à mesa. 

IV - A elegância do comportamento é uma tarefa difícil de ser ensinada. 

V - A elegância do comportamento é algo que nasce junto ao sujeito. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas II e III estão corretas 

c) Apenas as alternativas I e III estão corretas 

d) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas 

e) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas 

2 - Assinale a alternativa na qual todas as palavras apresentam a correta divisão silábica: 

a) ma-i-o-ri-a / pa-e-tês / co-i-sa 

b) in-for-ma-ção / des-e-le-gan-te / pe-sso-as  
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c) pes-so-as / de-se-le-gan-te / jor-na-lis-tas 

d) es-pe-ci-a-li-za-dos / com-por-ta-men-to / a-ce-sso 

e) e-le-gân-ci-a / co-i-sa / a-ces-so  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Um pai quer dividir a quantia de R$ 3 100,00 com seus três filhos, de modo que o segundo filho ( 

o do meio) receba   do que coube ao mais velho e o mais novo receba   do segundo. O filho mais 

novo irá receber: 

a) R$ 1 750,00 

b) R$ 1 550,00 

c) R$ 1 250,00 

d) R$ 930,00 

e) R$ 620,00 

4 - Para executar um projeto 20 homens trabalhando 8 horas por dia, levam 6 dias para concluir o 

mesmo. O número de homens necessários para executar o mesmo projeto, trabalhando 10 horas por 

dia, durante 12 dias será de:  

a) 6 homens 

b) 12 homens 

c) 4 homens 

d) 8 homens 

e) 7 homens 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Segundo os dados do IBGE 2017 a estimativa de população para o município de Seara, 

considerando a data de referencia de 1º de julho de 2017, computa um total de: 

a) 17.526 habitantes 

b) 10.005 habitantes  

c) 21.123 habitantes 

d) 201.067 habitantes 
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e) 18.098 habitantes 

6 - Nem todos sabem, mas existiu um movimento para que Florianópolis deixasse de ser a capital de 

Santa Catarina. Era a década de 1920 e a ligação entre ilha e continente era feita apenas por balsas e 

pequenas embarcações, dificultando o abastecimento da cidade e isolando a capital de outros 

municípios. Desse modo, antes das pontes Hercílio Luz, Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, a 

cidade de Florianópolis mantinha um estilo bastante provinciano e simples. Atualmente, das três 

pontes acima citadas apenas duas estão operando normalmente: Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. 

No entanto, o Governo do Estado promete devolver a ponte Hercílio Luz para a população no 

segundo semestre de 2018. Desde a sua inauguração, a ponte Hercílio Luz completou no último 13 de 

maio:  

Fonte: http://www.clicrbs.com.br/sc/. Acesso em 01/10/2017 

a) 85 anos  

b) 50 anos 

c) 112  anos  

d) 43 anos 

e) 91 anos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CUIDADOR 

7 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – é o marco legal e regulatório dos direitos 

humanos de crianças e adolescentes. Assinale a alternativa que descreve corretamente o artigo 1º 

deste Estatuto e dispõe sobre como deve ser a proteção da criança e do adolescente: 

a) Parcial à criança e integral ao adolescente. 

b) Parcial à criança e ao adolescente. 

c) Integral à criança e facultativa ao adolescente. 

d) Integral à criança e ao adolescente. 

http://www.clicrbs.com.br/sc/
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e) Integral à criança e parcial ao adolescente. 

8 - Conforme o ECA, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente alguns direitos em 

relação à educação. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino. 

b) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. 

c) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

d) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a três anos de idade. 

e) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um. 

9 - Assinale a alternativa incorreta em relação às atribuições de um cuidador: 

a) Acolher as crianças e adolescentes com procedimentos que minimizem a situação de 

fragilidade. 

b) Auxiliar nas atividades de elaboração da alimentação, limpeza e cuidados com o espaço 

físico. 

c) Evitar auxiliar à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento 

da auto-estima e construção da identidade. 

d) Garantir a privacidade das informações e repassá-las à coordenação e à equipe técnica. 

e) Proporcionar momentos de recreação para as crianças e adolescentes. 

10 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta que completa a 

frase em relação a faixa etária, onde considera-se criança, a pessoa até ____ anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre _____ anos de idade. 

a) 12 anos de idade; 12 e 18 anos de idade. 

b) 12 anos de idade; 12 e 16 anos de idade. 
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c) 10 anos de idade; 12 e 18 anos de idade. 

d) 10 anos de idade; 12 e 16 anos de idade. 

e) 10 anos de idade; 10 e 16 anos de idade. 

11 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - A criança e o adolescente têm 

direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Acesso à escola pública e gratuita, não necessitando ser próxima de sua residência. 

b) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 

c) Direito de ser respeitado por seus educadores. 

d) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

e) Direito de organização e participação em entidades estudantis. 

12 - Todo cuidador deve possuir noções de Boas práticas e manipulação de alimentos. Assinale a 

alternativa correta que destaca como deve ser o local de manipulação e preparo do alimento: 

a) Deve ser limpo quando houver necessidade, podendo ter a presença de plantas e animais. 

b) Deve ser fechado, úmido e com livre circulação de pessoas e animais. 

c) Deve ser limpo uma vez por semana. 

d) Deve estar sempre limpo, bem arejado e sem a presença de animais, plantas e itens de 

decoração. 

e) Deve ser fechado e refrigerado por meio de ar condicionado. 

13 - Assinale a alternativa que retrata uma ação inadequada, ou seja, que não é recomendada na 

aparência e higiene pessoal de um manipulador de alimentos: 

a) A barba e bigode devem estar sempre aparados. 

b) Lavar cuidadosamente as mãos antes e após a manipulação dos alimentos. 
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c) Manter as unhas longas e com esmalte. 

d) Evitar fumar no ambiente de trabalho. 

e) Usar cabelos presos e protegidos por toucas. 

14 - Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) a criança e ao adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Assinale a 

alternativa que compreende os aspectos do direito à liberdade às crianças e aos adolescentes, 

conforme artigo 16 do ECA:  

I - Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;  

II - Crença e culto religioso;  

III - Brincar, praticar esportes e divertir-se;  

IV - Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;  

V - Participar da vida política, na forma da lei;  

VI - Prestação de serviços à comunidade; 

VII - Internação em estabelecimento educacional. 

a) I, II, III, V e VII. 

b) I, II, III, IV e V.  

c) I, III, IV, VI e VI. 

d) II, III, IV e V. 

e) II, IV e VII. 

15 - No ambiente de trabalho devemos nos comportar de forma exemplar, evitando levar nosso 

problemas pessoais. A capacidade de colocar-se no lugar do outro para entender suas ideias e facilitar 

a convivência é denominada:  

a) Empatia  
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b) Flexibilidade.  

c) Cuidado.  

d) Ética. 

e) Zelo. 

16 - Em relação ao armazenamento correto de produtos e alimentos, assinale a alternativa incorreta: 

a) Produtos descartáveis podem ficar juntos a outros alimentos. 

b) O estoque e as embalagens devem ser mantidos limpos e secos. 

c) Caixas de papelão não são permitidas no estoque. 

d) Carnes devem ficar refrigeradas ou congeladas.  

e) Os alimentos podem ficar armazenados junto a produtos de limpeza ou químicos. 

17 - Ao trabalharmos em equipe o ideal é que sejamos sempre educados e cordiais, até mesmo em 

problemáticas. Um bom relacionamento interpessoal pode melhorar e contribuir para o sucesso da 

equipe de trabalho. Desta forma, assinale a alternativa que não apresenta as regras de boa educação.  

a) Fazer fofoca e conversar sobre a vida alheia.  

b) Proferir os termos: por favor, obrigada e desculpe-me, sempre que se fizer necessário. 

c) Ser educado com todas as pessoas que trabalham no local. 

d) Bater na porta e pedir licença sempre antes de entrar nas salas. 

e) Ser simpático com os colegas e com as crianças e jovens. 

18 - Como cuidador deve-se zelar pelo cuidado e o bom atendimento, sendo fundamental em 

qualquer local onde se trabalhe. Assinale a alternativa que não caracteriza um bom atendimento. 

a) Seja gentil e cordial. 

b) Trate todos com carinho, respeito e admiração. 

c) Cumprimente todas as pessoas que frequentam o local. 
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d) Respeite as diferenças. 

e) Ser grosseiro e mal-educado. 

19 - Em relação a conservação dos alimentos, devemos seguir critérios e procedimentos básicos de 

armazenagem. Marque a alternativa incorreta: 

a) A disposição dos produtos deve obedecer à data de fabricação, sendo que os produtos de 

fabricação mais antiga são posicionados a serem consumidos em primeiro lugar. 

b) Todos os produtos devem estar adequadamente identificados e protegidos contra 

contaminação. 

c) Alimentos podem ficar armazenados junto a produtos de limpeza, químicos, de higiene e 

perfumaria. 

d) Caixas de papelão não são permitidas no estoque. 

e) O estoque e as embalagens devem ser mantidos limpos e secos. 

20 - Assinale a alternativa correta, em relação aos telefones de emergência dos bombeiros e polícia 

militar, respectivamente: 

a) 192 e 190 

b) 193 e 190 

c) 191 e 193 

d) 190 e 192 

e) 193 e 194 

 

 


