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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 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 02 (dois) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (dois) 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990) 

05 (cinco) 

Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para as 

Crianças e Adolescentes (Resolução Conjunta nº1, de 

18 de junho de 2009) 

08 (oito) 

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 grafia correta do número 663. 

a) Seiscentos e sessenta e três 

b) Seissentos e sessenta e tres 

c) Seiscentos e sesenta e trêz 

d) Seiscentos e secenta e três 

e) Seiscentos e sessenta e trêz 

 

2 - “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heroico o brado retumbante 

E o sol da liberdade em raios fúlgidos 

Brilhou no céu da Pátria nesse instante.” 

O texto acima faz parte do Hino Nacional Brasileiro. Qual das alternativas abaixo apresenta o 

significado correto das palavras sublinhadas: 

a) plácidas: calma, tranquila / brado: grito, clamor / retumbante: rebuscado 

fúlgidos: escuros, embaçados 

b) plácidas: águas límpidas / brado: ato de bravura / retumbante: que ressoa, ecoante / fúlgidos: 

brilhantes, luminosos 

c) plácidas: calma, tranquila / brado: ato de bravura / retumbante: que ressoa, ecoante / 

fúlgidos: escuros, embaçados 

d) plácidas: águas límpidas / brado: grito, clamor / retumbante: rebuscado 

fúlgidos: brilhantes, luminosos 

e) plácidas: calma, tranquila / brado: grito, clamor / retumbante: que ressoa, ecoante / fúlgidos: 

brilhantes, luminosos 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 

3 - Num estabelecimento comercial o preço de um aparelho eletrônico é de R$ 500,00. Como a loja 

resolveu fazer uma promoção e está dando um desconto de 12% nas compras à vista, então o preço 

que o cliente vai pagar pelo aparelho será de:  

a) R$ 560,00  

b) R$ 512,00   

c) R$ 480,00   

d) R$ 420,00   

e) R$ 440,00 
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4 - Um automóvel, com velocidade média de 28 km/h, percorre certa distância em 5 horas. O tempo 

necessário para que outro automóvel percorra o mesmo espaço com velocidade média de 60 km/h é 

de: 

a) 2h33 min   

b) 2h20 min   

c) 2h30 min    

d) 3h15 min    

e) 4h15 min 

 

5 - Dois ciclistas partem simultaneamente de extremos opostos de uma pista reta de 800 metros de 

comprimento. Ambos pedalam com velocidades constantes. A velocidade média do ciclista A é de 12 

m/s e a velocidade média do ciclista B é de 8 m/s. O instante em que os dois ciclistas vão se 

encontrar (cruzar um pelo outro) é de: 

a) 16 segundos 

b) 28 segundos  

c) 38 segundos 

d) 40 segundos 

e) 48 segundos 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

 
6 - Seara emancipou-se do Município de Concórdia no dia 03 de abril de 1954. Faz parte da 

Microrregião do Alto Uruguai Catarinense. Como era denominado o Município de Seara no início de 

sua história? 

a) Terra Nova 

b) Terra Teutônia 

c) Nova Milano 

d) Nova Teutônia 

e) Terra Milano 

 

7 - Fritz Plaumann morreu em 22 de setembro de 1994, deixando como marca de sua vida uma das 

maiores e mais importantes coleção de insetos da América Latina, no museu que leva seu nome, 

localizado no Distrito de Nova Teutônia – Seara – SC. Fritz Plaumann, por sua paixão, estudos e pela 

coleção de insetos que formou, era um ... 

a) Entomólogo 

b) Enólogo 

c) Filósofo 
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d) Biólogo 

e) Geólogo 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
 

8 - Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, o que não é dever da família, da 

comunidade e do poder público assegurar para as crianças e adolescentes? 

a) vida 

b) lazer 

c) plano de saúde privado 

d) profissionalização 

e) cultura 

 

9 - Mediante leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente é incorreto afirmar: 

a) que nenhuma criança ou adolescente será objeto de discriminação 

b) que nenhuma criança ou adolescente será vítima de discriminação 

c) que nenhuma criança ou adolescente será vítima de exploração 

d) que nenhuma criança ou adolescente será encaminhado à escola contra sua vontade, pois ir 

na escola é uma escolha 

e) que nenhuma criança ou adolescente será vítima de crueldade 

 

10 - O direito à liberdade, descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente não compreende o 

seguinte aspecto: 

a) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários nos horários que a criança 

estipular como corretos 

b) opinião e expressão 

c) crença e culto religioso 

d) brincar, praticar esportes e divertir-se 

e) participar da vida política, na forma da lei 

 

11 - Não são medidas aplicadas aos pais ou responsáveis por crianças e adolescentes: 

a) encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família 

b) obrigatoriedade de entregar seus filhos quando os mesmos não estão apresentando 

comportamento inadequado ao Juiz da Comarca 

c) obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento 

escolar 
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d) advertência 

e) destituição da tutela 

 

12 - Não são atribuições do Conselho Tutelar descritas no ECA: 

a) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 

trabalho e segurança. 

b) Expedir notificações. 

c) Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e 

programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

d) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário 

e) Buscar crianças e adolescentes em abrigamento e levar para atendimento médico, 

odontológico e psicológico, inclusive aos finais de semana e feriados. 

 

 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 
 

13 - O Caderno de Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes tem 

como finalidade: 

a) Regulamentar, apenas nos municípios, a organização e oferta de Serviços de Acolhimento 

para Crianças e Adolescentes, no âmbito da política de Assistência Social. 

b) Para ser apenas mais uma burocracia, num País que tem fama de burocrata, porque se 

sabemos educar nossos filhos sabemos educar os filhos dos outros. 

c) Regulamentar, no território nacional a organização e oferta de Serviços de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes, no âmbito da política de Assistência Social. 

d) O documento serve para uma leitura e engavetamento do mesmo, haja visto não descrever a 

prática cotidiana dos serviços de acolhimento, assim não tem muita validade. 

e) Regulamentar, nos Estados a organização e oferta de Serviços de Acolhimento para Crianças 

e Adolescentes, no âmbito da política de Assistência Social. 

 

14 - São modalidades de serviços de acolhimento: 

a) Abrigo institucional e Casa de passagem 

b) Casa lar e República estudantil 

c) Casa de passagem e Casa lar 

d) Casa lar e República estudantil 

e) Abrigo institucional e Serviço de acolhimento em família acolhedora 

 

15 - Toda criança e adolescente tem direito a viver num ambiente que favoreça seu processo de 

desenvolvimento, que ofereça segurança, apoio, proteção e cuidado. Nesse sentido, quando o 

afastamento for necessário e enquanto soluções para a retomada do convívio familiar forem 

buscadas, os serviços de acolhimento deverão prestar cuidados de qualidade, condizentes com os 
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direitos e as necessidades físicas, psicológicas e sociais da criança e adolescente, assim é correto 

afirmar. 

a) o atendimento deverá ser oferecido para suprir a demanda seja ele na totalidade que for, 

sendo bem vindos grandes grupos, a criança deverá ter atendimento padronizado para não se 

sentirem diferentes. 

b) o planejamento do atendimento no serviço deve possibilitar, portanto, espaços que 

preservem a intimidade e a privacidade, entretanto sem distinguir os objetos que devem ser 

apenas de uso comum, a criança ou o adolescente não deve ter acesso a objetos apenas seus 

para não deixar os demais que não possuem objetos semelhantes frustrados. 

c) a organização das crianças e adolescentes em serviços de acolhimento deve seguir serio e 

rígido padrão, jamais devem ser atendidos em sua individualidade, está prática facilita o 

trabalho de cuidadores, sendo recomendado que os mesmos andem com uniforme da instituição 

para serem mais facilmente reconhecidos. 

d) o atendimento deverá ser oferecido para um pequeno grupo e garantir espaços privados, 

objetos pessoais e registros, inclusive fotográficos, sobre a história de vida e desenvolvimento 

de cada criança e adolescente. 

e) as crianças e adolescentes que estão a período superior há dois anos acolhidos devem receber 

atendimento no sentido de que jamais terão uma nova família assim precisam desde cedo 

aprenderem a administrar sua vida e devem iniciar no mercado de trabalho mesmo antes dos 14 

anos para aprenderem a “ser adultos” e evitar sofrimentos futuros. 

 

16 - Os antecedentes religiosos de crianças e adolescentes devem ser respeitados tanto pelo serviço 

de acolhimento quanto por aqueles com os quais venha a manter contato em razão de seu 

acolhimento. Na lógica desta sentença é incorreto afirmar: 

a) nenhuma criança ou adolescente será persuadido a mudar de orientação religiosa enquanto 

estiver sob cuidados do serviço de acolhimento. 

b) as crianças e adolescentes do serviço de acolhimento devem seguir as normas da instituição, 

assim todos serão levados em mesma instituição religiosa para o bom funcionamento do abrigo 

institucional e comodidade dos cuidadores. 

c) nenhuma criança ou adolescente será incentivado a mudar de orientação religiosa enquanto 

estiver sob cuidados do serviço de acolhimento. 

d) nesse sentido, deve ser viabilizado o acesso às atividades de sua religião. 

e) deve ser viabilizado o direito de não participar de atos religiosos e recusar instrução ou 

orientação religiosa que não lhe seja significativa. 

 

17 - O que significa abrigo institucional, segundo o caderno de Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e adolescentes: 

a) o serviço de acolhimento provisório oferecido em unidades residenciais, nas quais pelo 

menos uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador residente – em uma casa que não 

é sua – prestando cuidados a um grupo de crianças e adolescentes afastados do convívio 

familiar por meio de medida protetiva de abrigo, em função de abandono ou cujas famílias ou 

responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado 
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e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua 

impossibilidade, encaminhamento para família substituta. 

b) serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do 

convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo, 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. 

c) serviço que organiza o acolhimento, em residências de famílias acolhedoras cadastradas, de 

crianças e adolescentes, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva, em 

função de abandono 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 impossibilidade, encaminhamento para 

adoção. Propicia o atendimento em ambiente familiar, garantindo atenção individualizada e 

convivência comunitária, permitindo a continuidade da socialização da criança/adolescente.  

d) serviço de acolhimento que oferece apoio e moradia subsidiada a grupos de jovens em 

situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social; com vínculos familiares rompidos ou 

extremamente fragilizados; em processo de desligamento de instituições de acolhimento, que 

não tenham possibilidade de retorno à família de origem ou de colocação em família substituta 

e que não possuam meios para auto-sustentação. 

e) é um estabelecimento educativo que ministra apoio pedagógico e cuidados às crianças com 

idade até aos três anos. Conforme o país e seu sistema educativo, pode integrar-se na educação 

pré-escolar ou na educação infantil. 

 

18 - Crianças e adolescente em serviço de acolhimento tem direito ao respeito de sua autonomia, as 

decisões acerca dos mesmos devem garantir-lhes o direito de ter sua opinião considerada bem como 

devem ter a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento. Nesta 

lógica é incorreto afirmar que tem direito de: 

a) organizar seu espaço de moradia 

b) auxiliar na limpeza 

c) auxiliar na programação das atividades recreativas 

d) determinar as atividades que serão realizadas pelos cuidadores 

e) auxiliar na programação das atividades culturais 

 

19 - “Muitas crianças e adolescentes desconhecem ou não compreendem o motivo pelo qual foram 

afastadas dos convívio familiar, o que pode leva-los a encarar a medida como uma espécie de 

punição e despertar sentimentos de insegurança, rejeição, agressividade, revolta abandono e outros.” 

Embasados nesta citação do Caderno de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes é correto afirmar: 

a) no processo de adaptação um período de 7 dias é suficiente para todas as crianças e 

adolescentes, passando deste período e as mesmas persistindo num comportamento de tristeza, 

agressividade e revolta deve ser encaminhada ao serviço de saúde do município para tratamento 

médico. 
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b) devemos assim que a criança/adolescente chegue ao local de abrigamento explicar todas as 

regras da casa, não importa o estado emocional dela, o que importa é que deve obedecer e 

seguir regras sem expressar suas necessidades e vontades. 

c) mediante o contexto devemos ser pacienciosos, porém não muito porque toda paciência tem 

limite, e como os adultos tem capacidade rápida de recuperação a criança/adolescente deve 

aprender logo a fim de que sofra pouco na vida. 

d) a criança/adolescente que não se adapta a um serviço de acolhimento deve ser encaminhado 

a outros abrigos até que pare de ter comportamentos “anormais” como choro, revolta e 

agressividade, porque ela precisa entender que não pode se expressar livremente quando esta 

nesta situação de acolhimento. 

e) mediante isso, devemos dar atenção especial ao momento de acolhida inicial da 

criança/adolescente, que deve receber tratamento afetuoso e respeitoso, devemos apresentar o 

espaço físico do local de abrigamento, as demais crianças e adolescentes que lá estão, o 

cuidador/educador e o seu quarto. 

 

20 - Para o trabalho em um serviço de acolhimento é necessário que a equipe de trabalho tenha 

compreensão de sua função, em especial que siga algumas estratégias e modelos de atendimento. 

Tornando-se essencial uma conduta adequada com as crianças/adolescentes atendidos, sob está ótica 

é correto afirmar como postura profissional adequada, segundo o caderno de Orientações Técnicas: 

Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes: 

a) a pretensão do serviço de acolhimento não é o de substituir a família, mas contribuir para o 

fortalecimento deste, o educador/cuidador deve ter clareza de seu papel: vincular-se 

afetivamente às crianças/adolescentes atendidos e contribuir para a construção de um ambiente 

familiar, evitando, porém “se apossar” da criança ou adolescente e competir ou desvalorizar a 

família de origem ou substituta. 

b) a equipe de trabalho e a técnica não devem ter contato para determinar ações e postura frente 

a crianças/adolescente em situação de abrigamento, pois se cada um fizer o que pensa ser o 

correto o resultado será efetivo e de qualidade. 

c) a pretensão do serviço de acolhimento é a de informar a real situação da criança/adolescente, 

em especial sobre seus pais ou responsáveis e a situação do acolhimento, eles tem direito a 

saber o quão ruins são seus pais ou responsáveis e como se proteger deles, em especial a 

imagem dos pais deve ser bastante depreciada para que entendam que o serviço de acolhimento 

é bom e sua família ruim. 

d) a pretensão do serviço de acolhimento é o de substituir a família, os cuidadores/educadores 

são pais “postiços” e esta função lhes permite executar a educação das crianças/adolescentes 

conforme tem como certo. 

e) apesar de oferecidos os cursos de capacitação que são oferecidos aos cuidadores/educadores 

não passam de perda de tempo, pois aprendemos apenas com a prática a como proceder com 

crianças e adolescentes em situação de abrigamento, assim toda teoria existente e capacitações 

dever ser evitadas. 

 

 


