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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 3 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; 
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 A Prova será escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 2 horas (duas 

horas) e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 04 (quatro) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos da Atribuição do Cargo 10 (dez) 

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 

1 - Assinale a opção que está com todas as sílabas separadas corretamente. 

a) ter-ra,     as-si-na-tu-ra,     cor-da 

b) coo-pe-ra-ti-va, car-ro,     la-p-so 

c) te-rra,     dá-di-va,    ca-chim-bo 

d) ma-té-ri-a,  pe-sso-al,  la-bo-ra-tó-rio 

e) a-s-sim,     si-na-le-i-ra, o-ca-sião 

 

2 - Assinale o grupo de palavras que estão escritas erradas. 

a) jeito, agilidade, relógio 

b) fingir, criança, abacaxi 

c) atenção, surdez, lixo 

d) passajem,  linpesa, licheira 

e) coração, anel, capaz 

 

3 –Escolha a opção que substitua as palavras sublinhadas da frase abaixo, sem mudar o significado da 

frase. 

“As crianças estavam muito felizes.” 

a) bastante contentes 

b) muito sapecas 

c) fazendo bagunça 

d) bastante ansiosas 

e) bastante deprimidas 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

4 - Seu José foi abastecer seu carro. No tanque de combustível de seu veículo couberam 25 litros de 

gasolina. Se o preço do combustível é de R$ 3,60 ao litro e seu José pagou a despesa com uma nota 

de 100 reais, então ele irá receber de troco a quantia de: 

a) R$ 10,00 

b) R$ 13,00 

c) R$ 14,50 

d) R$ 16,00 

e) R$ 20,00 

 

5 – Dona Maria quer distribuir igualmente R$ 416,00 para cada um dos seus 4 netos. A quantia que 

cada um vai receber será de: 

a) R$ 14,00 

b) R$ 28,00 

c) R$ 67,00 

d) R$ 102,00 

e) R$ 104,00 

 

6 - A distância rodoviária de Seara a Florianópolis é aproximadamente 511 quilômetros. Saindo de 

Seara e tendo percorrido   da viagem, a quilometragem que ainda deve ser rodada para chegar a 

Florianópolis é de: 

a) 365 km 

b) 235 km 

c) 186 km 

d) 146 km 

e) 73 km 

 

7 - O planejamento prévio dos gastos financeiros é muito importante para o equilíbrio financeiro dos 

indivíduos e das famílias. Por isso devemos estar atentos quando vamos às compras. Renato e sua 

família mudaram seu estilo de vida e decidiram que antes de qualquer negócio deveriam planejar os 

seus gastos. Há algum tempo tinham percebido que a geladeira que era bastante antiga vinha 

gastando muita energia e decidiram fazer a substituição. No estabelecimento comercial que vendia o 

tipo de geladeira que queriam estava sendo vendida por R$ 2 700,00 e se o pagamento fosse à vista 

teriam um desconto de 5%. Para desfrutarem do desconto fecharam o negócio à vista. O valor do 

desconto obtido foi de: 

a) R$ 85,00 

b) R$ 135,00 

c) R$ 235,00 

d) R$ 285,00 

e) R$ 315,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

8 - O movimento Outubro Rosa acontece anualmente com o objetivo de esclarecer, compartilhar 

informações e conscientizar a população em relação a qual doença? 

a) Diabetes 

b) Câncer do Colo do Útero 

c) Câncer de Mama 

d) Câncer de Pele 

e) Obesidade 

 

9 - De quantos Vereadores é composto o Legislativo do Município de Seara: 

a) Quinze Vereadores 

b) Onze Vereadores 

c) Dez Vereadores 

d) Nove Vereadores 

e) Treze Vereadores 

 

10 – Atualmente muito se fala em combater o mosquito Aedes Aegypti. Quais doenças a picada deste 

mosquito provoca? 

a) Pressão Alta, Escoliose e Dermatite 

b) Dengue, Chikungunya e Zika 

c) Febre Amarela, Câncer e Diabetes 

d) Disenteria, Dor de Estômago e Úlcera 

e) Gripe, Diarreia e Depressão 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO 

 

11 – Marque Verdadeiro (V) ou Falso (F) nas frases abaixo. 

I - A lavação das mãos é um dos principais aspectos da higiene pessoal. (___________) 

II – O uso de esmalte nas unhas evita a proliferação de bactérias. (___________) 

III – Ao manipular alimentos deve-se evitar o uso de anéis e pulseiras. (___________) 
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IV – O uso coletivo de toalhas de tecido favorece a proliferação de bactérias por causa da 

umidade. (___________) 

V – Não é necessário lavar as mãos após assoar o nariz se você utilizar lenço de papel. 

(___________) 

Assinale a sequência correta: 

a) V, F, V, V, F 

b) F, V, V, V, V 

c) V, V, F, F, F 

d) F, V, V, V, F 

e) V, F, F, F, V 

 

12 – Assinale o procedimento correto para o descongelamento de alimentos, após retirar do freezer. 

a) Enrolar em toalha de papel, deixando em temperatura ambiente. 

b) Descongelar em água quente. 

c) Descongelar em água corrente. 

d) Deixar descongelar naturalmente em cima da pia. 

e) Aproximadamente 24 horas antes de utilizar, retirar do freezer e deixar descongelando na 

geladeira.  

 

13 – Qual dos procedimentos abaixo não é correto ao preparar alimentos? 

a) Higienizar a cozinha antes de iniciar o preparo da refeição. 

b) Lavar as mãos, tirar anéis e pulseiras, prender os cabelos e usar touca na cabeça. 

c) Manter as lixeiras com tampa e recolher o lixo logo após o término do preparo da refeição.  

d) Tirar todos os alimentos e ingredientes necessários de dentro da geladeira com 2 horas de 

antecedência para estarem ao alcance das mãos, agilizando o preparo da refeição. 

e) Observar a data de validade de todos os alimentos antes de utilizá-los. 

 

14 – Em relação a forma de armazenar/guardar os produtos de limpeza, qual dos procedimentos 

abaixo é errado: 

a) Guardar na parte alta das prateleiras, longe do alcance das crianças.  

b) Dividir o conteúdo em garrafas pets pequenas para facilitar o uso. 

c) Guardar ao abrigo da luz e do calor. 
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d) Manter as tampas das embalagens bem fechadas. 

e) Nunca tirar os rótulos das embalagens. 

 

15 – Em caso de ingestão acidental de algum produto de limpeza o que se deve fazer? 

a) Oferecer chá de camomila. 

b) Deitar a pessoa no chão e orientar para que fique calma que o mal-estar vai passar. 

c) Ler o rótulo da embalagem para ver a composição do produto e depois tomar uma decisão do 

que fazer. 

d) Procurar imediatamente o hospital levando junto a embalagem do produto. 

e) Colocar o dedo na garganta da pessoa que ingeriu o produto para provocar o vômito. 

 

16 – Qual das frases abaixo está errada em relação ao uso de produtos de limpeza?  

a) Manter o produto na embalagem original e não reutilizar a embalagem após o término do 

produto. 

b) Utilizar o produto somente para aquela finalidade para a qual ele foi produzido. 

c) Seguir as instruções de uso e as advertências que estão no rótulo. 

d) Não misturar diferentes produtos por causa da reação química que pode ocorrer. 

e) Ao utilizar produtos de limpeza não é necessário a utilização de luvas, pois atrapalham a 

execução do serviço, deixam cheiro ruim nas mãos e não protegem a pele. 

 

17 – Em caso de necessidade qual é o número para chamar o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU? 

a) 192 

b) 190 

c) 198 

d) 191 

e) 193 

 

18 – Qual dos itens abaixo não é considerado Equipamento de Proteção Individual – EPI e de 

higiene, para o profissional de serviços de limpeza, adequados para a realização de suas atividades 

com segurança e sem oferecer danos à saúde? 

a) Avental plástico 

b) Luvas de borracha 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2016 – MODALIDADE DE ABRIGO 
INSTITUCIONAL – MUNICÍPIO DE SEARA 

 

8 
 

c) Bota impermeável 

d) Touca 

e) Bota com biqueira de aço 

 

19 – Qual das opções abaixo não condiz com as regras de boa educação? 

a) Cumprimentar a todos com entusiasmo. 

b) Ao espirrar ou tossir sempre cobrir a boca com o braço ou com o lenço. 

c) Utilizar os termos: Obrigada, Por favor, Desculpe-me, sempre que necessário. 

d) Pedir licença para entrar em uma sala ou para interromper uma conversa, somente quando o 

chefe estiver olhando. 

e) Bater na porta antes de entrar em uma sala, quando souber que tem pessoas lá dentro. 

 

20 – Para manter o bom relacionamento no ambiente de trabalho não se deve: 

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

b) Ouvir as conversas no trabalho e contar para as pessoas de sua família e seus amigos. 

c) Ser educado com todos que convivem no ambiente de trabalho. 

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

e) Ser gentil e colaborar para o bom andamento do trabalho. 

 

 

 


