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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      

 2   A   B   
 

  D 
 

 

 

 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; 

 

 A Prova será escrita, terá duração mínima de 60 (sessenta) minutos (1 hora) e máxima de 3 (três) 

horas e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 

alternativas (a, b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 03 (três) 

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 o grupo de palavras que contém somente substantivos. 

a) agarrar, azul, comprido 

b) gentil, esbarrar, cortejar 

c) nova, uma, viçosa  

d) chave, adolescente, veículo 

 

2. Escolha uma das palavras que estão entre os parênteses para completar cada frase. Após marque a 

opção correta. 

I - O adolescente _________ conselhos para a Professora. (pediu / pediriam) 

II - As compras ___________ no horário combinado. (chegou / chegaram) 

III – A casa ________ às escuras. (ficou  /  ficam) 

IV – A escola _______ bem organizada e bonita. (está / esta)  

 V – A limpeza da casa _______ ser diária. (devem / deve) 

a) pediram, chegaram, ficam, esta, devem 

b) pediu, chegou, ficam, esta, devem 

c) pediu, chegaram, ficou, está, deve 

d) pediram, chegou, ficam, está, deve 

 

3. Analise a frase e após marque a opção correta. 

“O Abrigo Institucional está localizado no centro da cidade de Seara. 

a) O verbo da frase é “cidade”. 

b) O nome da cidade “Seara” tem que ser escrito com letra inicial minúscula “seara” 

c) O verbo da frase é “está” 

d) O sujeito da frase é “cidade de Seara” 

 

4. Marque o conjunto de palavras que estão corretas em relação à acentuação. 

a) geleia, higiênico, abençoo, paranoico, troféu 

b) geleia, higiênico, abençôo, paranoico, trofeu 

c) geléia, higienico, abençoo, paranóico, trofeu 

d) geleia, higiênico, abençôo, paranoico, troféu 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

5. Uma área retangular tem lados medindo 50 metros de comprimento e 34,8 metros de largura. Na 

parte central dessa área vai ser construído um canteiro também retangular com lados medindo 14,5 

metros de comprimento e 12 metros de largura. A porcentagem que representa a área do canteiro em 

relação à área total é de: 

a) 8,28 % 

b) 9% 

c) 10% 

d) 11,52% 

 

6. Um supermercado vende um quarto de uma melancia por R$ 5,50. Dessa forma o custo de uma 

melancia inteira é de. 

a) R$ 18,00 

b) R$ 19,00 

c) R$ 21,00 

d) R$ 22,00 

 

7. Considere a expressão: . O valor de A é: 

a) 121 

b) 103 

c) 93 

d)  

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8. Marque a alternativa correta que completa a frase: “O Abrigo Institucional foi formado pelos 

municípios de Seara, Arvoredo e Xavantina com o objetivo de ... .” 

a) dar atendimento às crianças e adolescentes no período em que não estão na escola. 

b) dar atendimento às crianças e adolescentes que se encontram em situação de abandono, 

negligência, destituição do poder familiar, ameaça ou violação dos direitos fundamentais. 

c) dar atendimento aos jovens acima de 18 anos que estão fora da escola. 

d) oportunizar às crianças e adolescentes conseguirem emprego remunerado. 
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9. Marque a alternativa correta que completa a frase: “No início da colonização o Município de Seara 

chamava-se Nova Milano. Seus primeiros habitantes vieram do ... .” 

a) norte de Santa Catarina 

b) Paraná 

c) Mato Grosso 

d) Rio Grande do Sul 

 

10. O Brasil é divido em 5 regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Quais são os 

Estados que formam a Região Sul? 

a) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 

b) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul 

c) Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo 

d) Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO 

11. Ao utilizar produtos alimentícios alguns cuidados devem ser observados. Assinale abaixo a 

alternativa incorreta. 

a) As carnes devem ter aspecto, cheiro e cor característicos de carne boa. 

b) As latas devem estar intactas, sem amassados, estufadas ou com ferrugens. 

c) Os grãos devem estar inteiros e sem bolor. Legumes, verduras e frutas devem estar firmes e 

não apresentar manchas. 

d) Os peixes, quando comprados inteiros, devem ter a guelra azulada e os olhos brilhantes e 

foscos.  

 

12. Relacione o nome ao significado e após marque a sequência correta. 

I - Higienização (    ) conjunto de ações preventivas e corretivas afim de impedir 

a atração, o abrigo, acesso e/ou proliferação de vetores e pragas 

que comprometam a segurança do alimento.  

II - Contaminantes (    ) procedimento técnico realizado pela autoridade sanitária 

com o objetivo de apurar e intervir sobre os riscos à saúde 

presentes nas etapas de manipulação de alimentos.  

III - Controle de pragas (    ) substâncias de origem biológica, química ou física, 

estranhas ao alimento e nocivas à saúde.  
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IV – Inspeção Sanitária (    ) operação que engloba a limpeza e a desinfecção do 

estabelecimento, das instalações, equipamentos e utensílios.  

Fonte: http://dse.edunet.sp.gov.br – Acessado em 18-11-2016 

a) III, II, I, IV 

b) II, III, I, IV 

c) III, IV, II, I 

d) I, III, IV, II 

 

13. O armazenamento dos alimentos é muito importante para garantir a qualidade da comida a ser 

servida. Para tanto deve ser feita de acordo com algumas regras. Assinale abaixo a única alternativa 

incorreta com relação ao assunto. 

a) O ambiente reservado para armazenagem de produtos alimentícios e outros deve ter um 

compartimento de grade para o botijão de gás, de fácil acesso, mas com cadeado. 

b) Os alimentos devem estar em prateleiras feitas de material liso, resistente, impermeável e 

lavável, respeitando o empilhamento máximo indicado nas embalagens. Observar sempre a 

validade do produto. 

c) Caso seja necessário transferir o produto da embalagem original para outra embalagem, o 

rótulo de identificação do produto onde constam os cuidados no manuseio e orientação de uso, 

também deve ser transferido ou copiado para uma etiqueta, para que nenhuma embalagem 

contenha produtos sem identificação. 

d) As janelas do ambiente devem ter tela milimétrica removível, a porta deve ter protetor no 

rodapé, boa iluminação e ventilação adequada. O piso deve ser lavável e resistente para evitar 

rachaduras. Deve estar sempre limpo e organizado. 

 

14. A higiene das pessoas que manipulam alimentos deve ser observada para evitar contaminação. 

 Identifique as frases como Verdadeiras ou Falsas e após marque a sequência correta. 

(   ) É proibido fazer uso de cigarros ou similares no ambiente de manipulação de alimentos. 

(   ) Ao manipular alimentos as pessoas devem utilizar touca protetora na cabeça, avental limpo e 

em bom estado de conservação. O avental deve ser lavado diariamente. 

(   ) Os aventais de plástico devem ser usados somente na lavação dos utensílios, pois seu uso é 

proibido próximo a fonte de calor como o fogão e forno.  

(   ) Não existe restrições ao uso de adornos ou de unhas pintadas na manipulação dos alimentos. 

http://dse.edunet.sp.gov.br/
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(   ) No ambiente de cozimento dos alimentos deve sempre ter tolhas de tecido disponíveis para 

secar as mãos, sendo que cada servidor deve ter a sua. 

(   ) O manipulador dos alimentos não precisa tirar o avental cada vez que sair da cozinha, 

bastando higienizar as mãos quando retornar. 

a) F, V, F, V, F, V 

b) V, V, V, F, F, F 

c) V, V, F, V, V,F 

d) F, V, V, V, V, F 

 

15. Pela fragilidade da garrafa térmica com ampola de vidro, deve-se ter alguns cuidados no uso, na 

manipulação e higienização. Assinale a alternativa incorreta. 

a) Para reaquecer a água que está na garrafa térmica pode-se utilizar um aquecedor elétrico, 

tipo rabo quente, colocando-o dentro da garrafa. 

b) A utilização da garrafa para café com leite ou somente leite deve ser acompanhada de 

cuidados extras, pois o leite apresenta proliferação rápida de bactérias, podendo azedar ou 

causar a implosão da ampola. Nos casos de servir leite na térmica a higienização deve ser 

realizada de forma mais intensa para eliminar a gordura própria do leite.  

c) Deixe esfriar o interior da garrafa após retirar o resto de líquido quente para após fazer a 

limpeza com água corrente. Desta forma você evita o choque térmico. Para melhor 

higienização deve-se encher a garrafa com água corrente até transbordar, para retirar o excesso 

de resíduos. 

d) Não utilizar a garrafa térmica para servir bebidas gaseificadas ou com cubos de gelo. 

 

16. A contaminação cruzada pode ser evitada se tomados alguns cuidados básicos. Assinale abaixo a 

alternativa que não corresponde a estes cuidados. 

a) Os utensílios que foram utilizados na manipulação de alimentos devem ser lavados antes de 

serem utilizados em outros alimentos. 

b) Alimentos crus podem ser guardados junto com alimentos prontos para serem consumidos. 

c) Os utensílios de higienização como baldes, panos de limpeza, esponjas, frascos de produtos 

utilizados na área de manipulação de alimentos, devem ser exclusivos, jamais sendo utilizados 

em outros ambientes.  

d) A lixeira deve ser mantida distante da área de manipulação dos alimentos e com a tampa 

bem fechada. 
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17. Analise as afirmativas abaixo e após assinale a alternativa correta: 

I – Na operacionalização da limpeza de ambientes deve-se iniciar pelo ambiente menos 

contaminado para o mais contaminado, como por exemplo, limpar antes sala e quarto e por último 

o banheiro. 

II – Nos banheiros a limpeza deve ser da porta para dentro e o por último o vaso sanitário, onde 

será desprezada toda a água suja. 

III – Os equipamentos de proteção individual – EPIs para efetuar a limpeza úmida de ambientes 

devem ser: avental impermeável, luvas e bota. 

IV – Os materiais de limpeza utilizados em pisos e banheiros não devem ser utilizados em outros 

ambientes e nem em móveis ou similares. 

a) São verdadeiras as afirmativas I, II e IV 

b) II, III e IV são falsas 

c) I e IV são falsas 

d) São verdadeiras as afirmativas I, II, III e IV 

 

18. Nunca se sabe quando vamos precisar acionar algum serviço de urgência, emergência, policial ou 

de denúncia, portanto é importante sabermos decor cada um dos telefones e em que situação devem 

ser utilizados. Relacione abaixo número do telefone ao objetivo. Após marque a sequência correta. 

I – 100 (    ) Samu  

II – 190 (    ) Bombeiros 

III – 192 (    ) Informações sobre direitos femininos e apoio psicológico à 

mulheres em situação de violência, além de receber denúncias 

específicas sobre cárcere privado e tráfico de mulheres.  

IV – 193 (    ) Disque Denúncia contra violência, abuso sexual, agressões físicas 

e/ou psicológicas cometidas contra crianças e adolescentes, denúncias 

de pessoas em situação de rua, da população LGBT, de pessoas com 

deficiência e idosos. 

V – 180 (    ) Polícia Militar 

 a) III, IV, V, I, II 

b) IV, III, V, II, I 

c) III, I, V, IV, II 

d) V, III, II, IV, I  
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19. A qualidade do atendimento envolve a qualidade técnica – equipamentos de trabalho - e a 

qualidade humana – cortesia, simpatia - para culminar na satisfação do cliente em ser bem atendido 

em suas necessidades.  

Assinale a única alternativa errada em relação ao bom atendimento.   

a) O atendente deve entender sua função em servir, demonstrar interesse, compreender e 

atender às necessidades dos clientes, para que ele se sinta bem recebido, ajudá-lo a sentir-se 

importante em um ambiente agradável. 

b) O atendente deve gostar de gente, de trabalhar com pessoas, de servir e sentir-se feliz com 

isto. Entender que de suas ações depende a satisfação da outra pessoa. 

c) O atendente deve manter o estado de espírito positivo, cultivando pensamentos e sentimentos 

positivos. Ser entusiasta. 

d) O atendente deve manter e desenvolver seus pontos de vista e opiniões, disseminando entre 

as pessoas com as quais se relaciona no trabalho, independente do que o meio exija, para 

garantir o bom atendimento aos clientes. 

 

20. Assinale abaixo a única alternativa incorreta em relação às atitudes que devem ser cultivadas no 

dia a dia no ambiente de trabalho para o bom relacionamento entre as pessoas.  

a) cortesia, gentileza e profissionalismo 

b) integridade moral, simpatia e interessar-se pelo outro 

c) apatia, discriminação e descobrir o culpado quando acontecer algo errado 

d) comprometimento, respeito e higiene pessoal 

 


