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CARGO: CUIDADOR 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

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 caneta esferográfica de tubo 

transparente, com 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 
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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 02h00min (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; 

 

 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 da Atribuição do Cargo 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – O pronome destacado foi corretamente empregado na seguinte alternativa: 

a) Este é o autor cuja obra eu adoro. 

b) Aquela é a pessoa para a qual presto meus serviços. 

c) Não conheço a pessoa quem você falou. 

d) Gostei muito do vestido a que comprei. 

e) Apresentaram provas cuja falsidade eu creio. 

 

02 – Acerca do emprego do hífen, assinale a alternativa incorreta: 

a) Bem-te-vi. 

b) Anti-histórico. 

c) Sub-bibliotecário. 

d) Ponta-pé. 

e) Circum-murado. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

03 – Para adquirir um videogame ao final de 5 meses, João precisa economizar 12% do seu salário 

todo o mês. Sabendo que o salário de João é de R$ 3.400,00, é correto afirmar que o valor do 

videogame é igual a: 

a) R$ 408,00 

b) R$ 2.040,00 

c) R$ 1.850,00 

d) R$ 984,00 

e) R$ 1.620,00 

 

04 – Assinale a alternativa que representa corretamente uma proposição composta por conjunção: 

a) Se Antônio é bonito, então Paulo é feio. 
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b) Antônio é bonito ou Paulo é feio. 

c) Antônio é bonito e Paulo é feio. 

d) Ou Antônio é bonito ou Paulo é feio. 

e) Antônio é bonito se, e somente se, Paulo é feio. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

05 – O estado de Santa Catarina, juntamente com o Rio Grande do Sul e Paraná, integra a região sul 

brasileira, cujo clima predominante é: 

a) Subtropical úmido. 

b) Tropical úmido. 

c) Clima de monções. 

d) Semiárido. 

e) Polar. 

 

06 – No final da década de 1920, o então distrito de Itá recebeu instalações que permitiram o 

desenvolvimento de um importante produto comercial, que veio a ser comercializado com municípios 

vizinhos. Este produto foi: 

a) Vinho. 

b) Melaço. 

c) Mel. 

d) Algodão. 

e) Cachaça. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO 

CUIDADOR 

07 – Serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio 

familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas 

famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de 

cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua 

impossibilidade, encaminhamento para família substituta.  
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a) Residência acolhedora. 

b) Residência multidisciplinar. 

c) Abrigo institucional. 

d) Casa de acolhimento. 

e) Suporte transfamiliar. 

 

08 – Assinale a alternativa incorreta. Para o pleno exercício da função é necessário delinear 

estratégias para o atendimento. Tal levantamento constitui um estudo da situação que deve 

contemplar, dentre outros aspectos: 

a) Motivos que levaram ao acolhimento e se já esteve acolhido neste ou em outro serviço 

anteriormente, dentre outros. 

b) O que se passa na introspecção do ser central da família nuclear. 

c) Configuração e dinâmica familiar, relacionamentos afetivos na família nuclear e extensa, 

período do ciclo de vida familiar, dificuldades e potencialidades da família no exercício de 

seu papel. 

d) Condições sócio econômicas, acesso a recursos, informações e serviços das diversas 

políticas públicas. 

e) Demandas específicas da criança, do adolescente e de sua família que requeiram 

encaminhamentos imediatos para a rede (sofrimento psíquico, abuso ou dependência de 

álcool e outras drogas, etc.), bem como potencialidades que possam ser estimuladas e 

desenvolvidas. 

 

09 – Sobre o ECA podemos afirmar com segurança: 

a) Criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

em prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

b) Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, com certas 

distinções, tendo em vista, nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, 

religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, 
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condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que 

diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. 

c) Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

d) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 

com relativa prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

e) A garantia de prioridade não compreende primazia de receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias. 

 

10 – As luvas de borracha servem para a proteção das mãos, sendo usadas: 

I - Nas superfícies onde a sujidade é maior. (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, 

janelas, tubulações na parte alta, etc.). 

II - Em mobiliários (Ex: mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc.).  

Os itens acima correspondem respectivamente a duas colorações. São elas: 

a) Verde e amarela. 

b) Vermelha e azul. 

c) Marrom e vinho. 

d) Amarela e vinho. 

e) Azul e verde. 

 

11 – ECA: 

( ) O direito ao respeito consiste na violabilidade da integridade física, psíquica e moral da 

criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos 

valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

( ) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

( ) A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo 

físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou 

qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, 
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pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada 

de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. 

( ) Considera castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da 

força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em sofrimento físico, exceto a 

ridicularização contumaz. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – F – F  

b) F – V – V – F  

c) V – F – V – F  

d) V – F – F – V  

e) F – V – F – V  

 

12 – Nos serviços onde porventura haja crianças e adolescentes já acolhidos cuja situação familiar 

não esteja sendo acompanhada, a equipe técnica deve também iniciar acompanhamentos, buscando 

soluções que contribuam para assegurar a excepcionalidade e a provisoriedade do acolhimento. O 

acompanhamento da situação familiar, nestas situações, é fundamental para se identificar: 

I - Crianças e adolescentes que permanecem acolhidos unicamente pela situação de pobreza de 

suas famílias: situação que exige o investimento imediato em estratégias para seu retorno ao 

convívio familiar. 

II - Crianças e adolescente, ou membros da família, com direito, mas sem acesso ao IPC. Nestes 

casos deve-se proceder ao encaminhamento para o VÊNIA - ou órgão gestor responsável - para 

seu cadastramento no Benefício, devendo tal medida ser acompanhada do investimento nas 

possibilidades de reintegração. 

III - Crianças e adolescentes sem possibilidades de reintegração ao convívio familiar (família 

nuclear ou extensa): situação que exige imediatos encaminhamentos para o Sistema de Justiça, 

para o cadastramento para adoção e a Destituição do Poder Familiar. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item II está incorreto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas o item I está correto. 
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d) Todos os itens estão incorretos. 

e) Apenas o item II está correto. 

 

13 – ECA: 

I - Criança e 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 

relativamente garantidos na Constituição e nas leis. 

II - O direito à liberdade compreende ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 

comunitários, ressalvadas as restrições legais. 

III - O direito à liberdade compreende crença e culto religioso. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas o item I está incorreto. 

e) Apenas o item II está correto. 

 

14 – Destaca-se a importância da articulação e da construção de fluxos locais entre os Serviços de 

Acolhimento e os órgãos abaixo elencados, a fim de facilitar a comunicação, o planejamento e o 

desenvolvimento de ações coordenadas. Tais órgãos desempenham funções fundamentais para a 

garantia da excepcionalidade e provisoriedade do afastamento do convívio familiar, bem como da 

reparação de possíveis violações de direito vivenciadas. Leia-os com atenção: 

( ) Sistema de Justiça (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública): apoio na 

implementação do Plano de Atendimento Individual e Familiar, por meio da aplicação de outras 

medidas protetivas quando necessário; acompanhamento do processo de reintegração familiar; 

investigação e responsabilização dos agressores nos casos de violência contra a criança ou 

adolescente; investigação de paternidade e pensão alimentícia, quando for o caso; destituição do 

Poder Familiar e cadastramento de crianças e adolescentes para adoção, nos casos em que não for 

possível a reintegração familiar; preparação de todos os envolvidos para colocação em família 

substituta e deferimento da guarda, tutela ou adoção; fiscalização do atendimento prestado nos 
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serviços de acolhimento; acesso gratuito a serviços advocatícios para defesa de direitos, dentre 

outros. 

( ) Segurança Pública: apoio na implementação do Plano de Atendimento Individual e Familiar; 

acompanhamento da situação familiar de crianças e adolescentes acolhidos; aplicação de outras 

medidas protetivas quando necessário; apoio na reintegração familiar; dentre outros. 

( ) Conselho Tutelar: investigação e responsabilização nos casos de violência contra a criança 

ou adolescente; localização de familiares; acompanhamento da situação de pais ou responsáveis 

que estejam no sistema prisional, inclusive para viabilizar a manutenção de contato destes com as 

crianças e adolescentes acolhidos; dentre outros. 

( ) Conselhos de Direitos: elaboração, aprovação e acompanhamento das ações do Plano de 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa de Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária, no âmbito nacional, estadual e municipal; elaboração e aprovação de 

resoluções estaduais e municipais; inscrição de programas governamentais e não-governamentais. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – F – F  

b) V – F – V – F  

c) F – V – F – V  

d) F – V – V – F  

e) V – F – F – V  

 

15 – Limpeza Manual Molhada: 

I - O procedimento consiste em espalhar uma solução detergente no piso e esfregar com escova ou 

esfregão, empurrar com rodo a solução suja para o ralo, enxaguar várias vezes com água limpa em 

sucessivas operações de empurrar com o rodo ou mop para o ralo. 

II - Consiste-se na retirada de sujidade, pó ou poeira, mediante a utilização de vassoura 

(varreduras seca), e/ou aspirador. 

III - A limpeza com vassouras é recomendável em áreas descobertas, como estacionamentos, 

pátios, etc. Já nas áreas cobertas, se for necessário a limpeza seca, esta deve ser feita com 

aspirador. 
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Sobre os itens acima, podemos afirmar: 

a) Apenas o item III está correto. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Todos os itens estão incorretos. 

e) Apenas o item II está incorreto. 

 

16 – Não faz parte da rotina do cuidador:  

a) Atuar como elo entre a pessoa cuidada e a sua família. 

b) Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada. 

c) Estimular atividades de lazer e desestimular as ocupacionais. 

d) Ajudar nos cuidados de higiene. 

e) Estimular e ajudar na alimentação. 

 

17 – São direitos da criança garantidos pelo ECA: 

( ) Brincar, praticar esportes e divertir-se. 

( ) Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 

( ) Participar da vida política, na forma da lei. 

( ) Buscar refúgio, auxílio e orientação. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – V – V  

b) V – V – F – F  

c) V – F – V – F  

d) V – F – F – V  

e) F – V – F – V  

 

18 – Assinale a alternativa incorreta. Cuidados básicos de higiene pessoal: 

a) Usar desodorante com perfume. 

b) Tomar banho todos os dias, antes de dormir e uma ducha ao acordar. 

c) Manter as unhas limpas, curtas e sem esmalte. 
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d) Escovar os dentes, no mínimo três vezes ao dia, e sempre após as refeições. 

e) Não utilizar maquiagem no ambiente de trabalho.  

 

19 – Não é procedente tendo em vista a HIGIENE DO AMBIENTE: 

a) Deve existir separação entre diferentes atividades por meios físicos (paredes, divisórias) ou 

outros meios eficazes de forma a evitar a contaminação cruzada. 

b) Toda a estrutura física deve ser mantida íntegra e conservada livre de rachaduras, trincas, 

goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros, para não 

transmitir contaminantes aos alimentos. 

c) As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objetos em desuso ou 

estranhos ao ambiente. 

d) As instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar diretamente com a área de 

preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios. 

e) As instalações físicas como piso, parede, teto e equipamentos, devem possuir revestimento 

íngreme, permeável e lavável. 

 

20 – Como evitar a contaminação por parasitas:  

( ) Manter as mãos higienizadas, unhas curtas e limpas. 

( ) Fazer a higienização correta dos alimentos com salmoura. 

( ) Fazer a manutenção periódica dos equipamentos de refrigeração. 

( ) Adquirir alimentos de procedência garantida e inspecionados pelos órgãos responsáveis. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – V – F  

b) V – F – F – V  

c) F – V – F – V  

d) V – F – V – V  

e) V – V – F – V  

 

 


