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CARGO: AUXILIAR DE 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 

As questões 01 e 02 dizem respeito ao Texto.  

Leia-o atentamente antes de respondê-las. 

 

UMA ANEDOTA 

 

Um casal idoso vai a uma lanchonete. Os dois dividem o hambúrguer e as batatas fritas. Um 

caminhoneiro fica com pena e se oferece para comprar outro lanche para a mulher.  

 – Não se preocupe – diz o marido.  

– Nós dividimos tudo.   

Minutos depois, o caminhoneiro observa que a mulher ainda não comeu.  

– Olhe, não é problema algum comprar outro lanche para ela – insiste ele.  

– Ela vai comer – garante o marido. – Nós dividimos tudo.   

Sem se convencer, o caminhoneiro pergunta à mulher:  

– Por que a senhora não come?   

E ela retruca:  

– Porque estou esperando os dentes!  

 

01 – O humor da anedota acima advém: 

a) Da indagação do caminhoneiro, oriunda da curiosidade. 

b) Da intromissão descabida de um indivíduo estranho ao casal. 

c) Da longevidade do casal que frequenta a lanchonete. 

d) Da radicalização do conceito de compartilhamento. 

e) Do fato do marido não ter dito a verdade. 

 

02 – Não é um sinônimo possível de “retrucar”:  

a) Aviltar. 

b) Responder. 

c) Devolver. 
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d) Contravir. 

e) Redarguir. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

03 – Se o custo de um produto é R$ 12,00, obtenha o valor total gasto por um lojista que necessita 

repor 50 unidades deste produto em seu estoque: 

a) R$ 780,00 

b) R$ 120,00 

c) R$ 924,00 

d) R$ 350,00 

e) R$ 600,00 

 

04 – A figura abaixo é o resultado de uma pesquisa sobre o tipo de transporte utilizado pelos 

estudantes para acesso às aulas em uma universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Sabendo que foram entrevistados 150 estudantes, é correto afirmar que o número de estudantes que 

utilizam transporte público é: 

a) 51 

b) 28 

c) 37 

d) 48 

e) 80 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

05 – O estado de Santa Catarina ocupa uma posição estratégica no MERCOSUL, por sua localização 

geográfica, ao fazer divisa com o país latino-americano: 

a) Paraguai. 

b) Uruguai. 

c) Chile. 

d) Bolívia. 

e) Argentina. 

 

06 – O nome do município de Itá deriva do Tupi Guarani, cujo significado da palavra é: 

a) Morada do sol. 

b) Pedra. 

c) Rio vermelho. 

d) Casa. 

e) Coragem. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO 

AUXILIAR DE CUIDADOR 

07 – Cuidados básicos de higiene: 

( ) Todas as superfícies que entram em contato com os alimentos devem ser sempre limpadas, 

para manter o local livre de poeira, sujeiras e restos de alimentos. 

( ) A limpeza deve começar por lugares mais baixos e ir subindo até o teto. 

( ) Não é permitida a presença de animais. 

( ) Utilizar panos específicos para a limpeza do piso. Após utilizá-los, lavar em salmoura, 

enxaguar e deixar em Banho-Maria por 5 minutos em panelas quaisquer. 

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 – V – F  

c) V – F – F – V  

d) F – V – F – V  
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e) V – V – F – V  

 

08 – Não é uma orientação válida para evitar a contaminação por substâncias tóxicas: 

a) Manter os produtos de limpeza armazenados em locais próprios e longe dos alimentos. Ao 

fazer uso destes produtos, usar luvas de borracha. 

b) Sempre que utilizar um destes produtos certificar-se de que não há alimentos por perto nem 

tampouco estão sendo manipulados. 

c) Enxaguar bem os alimentos após a higienização com salmoura. 

d) Em caso de manipulação de alimentos e lavagem de utensílios, certificar-se de que ambos 

não estão no mesmo espaço, para não haver contaminação do alimento, através de 

detergente ou sabão. 

e) Em hipótese alguma fazer limpeza e manipular/preparar alimentos ao mesmo tempo. 

 

09 – Não corresponde a um cuidado básico recomendável de higiene pessoal: 

a) Manter roupas e uniformes limpos. 

b) Usar sempre sapatos fechados e limpos. 

c) Não usar anéis, aliança, relógio e brincos, mas se possível usar colares e pulseiras, pois 

protegem contra sujidades que podem contaminar os alimentos, além da possibilidade de cair 

no momento da preparação das refeições. 

d) Manter os cabelos limpos e completamente protegidos com rede ou touca. 

e) Em caso de ferimentos nas mãos, nesta situação, o manipulador deve ser direcionado para o 

desempenho de outra função em que não haja contato com os alimentos, até completa 

cicatrização do ferimento. 

 

10 – Cuidados com a água: 

I - Deve ser utilizada somente água potável para manipulação de alimentos, proveniente do 

abastecimento público ou de sistema alternativo, como poços artesianos. 
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II - A higienização dos reservatórios de água deve ser feita na instalação e a cada três anos, por 

empresa especializada. 

III - Deve ser solicitada a comprovação de limpeza e análise da água para a empresa que executou 

o serviço (etiqueta com data de realização) e fixar em local adequado dentro da cozinha. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item II está incorreto. 

b) Apenas o item III está correto. 

c) Todo os itens estão corretos. 

d) Apenas o item I está correto. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

11 – É o telefone do disque denúncia: 

a) 192 

b) 181 

c) 190 

d) 180 

e) 100 

 

12 – Semanalmente, uma vez: 

( ) Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.); 

( ) -Lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados, com 

detergente, encerar e lustrar; 

( ) Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;  

( ) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

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

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – F – V – F  

b) V – F – F – V  

c) F – V – F – V  

d) V – V – V – V  

e) V – V – F – V  
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13 – O pré-preparo de alimentos compreende todas as etapas anteriores ao preparo dos alimentos, 

entre elas não está: 

a) Decupagem. 

b) Descongelamento. 

c) Dessalga. 

d) Higienização. 

e) Eliminação de partes indesejadas. 

 

14 – 192 é o número para: 

a) Corpo de Bombeiros. 

b) Disque Direitos Humanos. 

c) Ambulância Pública (ou SAMU). 

d) Central de Atendimento para a Mulher. 

e) Disque Denúncia.  

 

15 – Faz parte da rotina do cuidador: 

( ) Supervisionar a locomoção e atividades físicas, tais como: tomar sol e exercícios físicos. 

( ) Administrar as medicações, conforme feeling e intuição do cuidador. 

( ) Comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde da pessoa cuidada. 

( ) Situações que se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade de vida da pessoa. 

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

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – F – V – F  

b) V – F – F – V  

c) F – V – F – V  

d) V – V – F – V  

e) V – F – V – V  

 

16 – ESTOQUE: 

( ) Os alimentos devem ser separados por grupos, sacarias sobre estrados flexíveis com altura 

mínima de 5 cm, separados da parede e entre pilhas no mínimo 50 cm e distante do forro 7 cm. 

Prateleiras com atura de 15 cm do piso. 
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( ) Não deve existir entulho ou material tóxico no estoque, sendo o material de limpeza 

armazenado separadamente dos alimentos. 

( ) Os alimentos devem ser proporcionados com utensílios exclusivos e após sua utilização, as 

embalagens devem ser fechadas adequadamente. Embalagens íntegras com identificação visível 

(nome do produto, nome do fabricante, endereço, número de registro, prazo de validade, etc). 

( ) Em caso de transferência de produtos de embalagens originais para outras embalagens de 

armazenamento, não transferir o rótulo do produto original ou desenvolver um sistema de 

etiquetagem. No estoque devem existir equipamentos que propiciem condições que interfiram na 

qualidade e nas condições sensoriais dos alimentos. 

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

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – F – V – F  

b) F – V – V – F  

c) V – F – V – V  

d) V – F – F – V  

e) V – V – F – V  

 

17 – Requisição de materiais no estoque: 

I - Permite que a instituição em que você trabalha faça a saída de materiais de consumo 

administrativos e produtos intermediários do estoque. 

II - Considere que a instituição em que você trabalha deseja controlar o estoque de materiais de 

consumo administrativos como suprimentos alimentícios, produtos de limpeza, uniformes, EPIs, 

materiais de informática, escritório, entre outros, ou controlar o estoque de produtos 

intermediários consumidos pela produção como lixas, insertos de usinagem, eletrodos, escovas de 

aço, estopa, entre outros. 

III - Ao fazer a compra a sua instituição dá entrada desses materiais no estoque, e quando um setor 

da sua empresa precisar de qualquer material, cria uma requisição informando os materiais 

necessários. Ao receber a requisição, o setor de Almoxarifado separa os materiais e entrega para o 

departamento solicitante dando saída do estoque. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 
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b) Apenas o item III está correto. 

c) Apenas o item I está correto. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 

18 – Uso e Conservação dos Móveis. 

( ) Deve-se manter a funcionalidade e beleza do seu produto por muito mais tempo. 

( ) Mantenha o hábito de arrastar os móveis. 

( ) Móveis de escritório que são mudados com frequência de lugar, principalmente de maneira 

abrupta e sem o cuidado necessário, tendem a ter a sua estrutura danificada e durarem menos. 

( ) Para conservar o seu móvel, evite mudanças constantes e, caso seja realmente necessário 

fazê-las, faça com cuidado. 

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

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – F – V – F  

b) V – F – F – V  

c) F – V – F – V  

d) V – F – V – V  

e) V – V – F – V  

 

19 – Não corresponde a uma qualidade necessária para o exercício do cargo:  

a) Deve ter boa saúde para poder auxiliar nas mais variadas situações. 

b) Deve ter condições de avaliar e tomar decisões em situações de emergência que necessitem 

de iniciativas e ações rápidas. 

c) Deve desconsiderar a intimidade, a organização e crenças da família do assistido, assim 

como evitar interferências e, sobretudo, exercer a ética profissional. 

d) Deve ficar atento às alterações físicas e emocionais da pessoa idosa que podem representar 

sintomas de alguma doença. 

e) Lembrar sempre que a família, ao entregar aos seus cuidados uma pessoa está lhe confiando 

uma tarefa que, nesse momento, está impossibilitada de realizar, mas que espera seja 

desempenhada com todo o carinho e dedicação.  
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20 – A limpeza da fórmica é bem simples, atentar apenas para: 

I - Nunca utilizar material abrasivo. 

II - Preferir usar saponáceo, esponja de aço ou esponja abrasiva, pois esses produtos não riscam a 

superfície do laminado decorativo. 

III - Não utilizar ceras, pois promovem a formação de um filme gorduroso na superfície 

decorativa, dificultando a limpeza e prejudicando sua apresentação. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Todos os itens estão incorretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Apenas o item II está incorreto. 

 

 

 


