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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      

 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 03 (três) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos da Atribuição do 

Cargo 

13 (treze) 

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. Preencha os espaços nas palavras com as letras corretas – S, SS, CH, X, Ç - e após marque a 

sequência correta. 

Diver ___ ão  

Sandui ___ e 

Isen___ ão 

Agre __ ivo 

Aten ___ ão 

Mo __ ila 

a) SS, X, S, SS, Ç, CH 

b) SS, CH, S, SS, S, CH 

c) S, CH, SS, SS, Ç, X 

d) S, CH, Ç, SS, Ç, CH 

 

2. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Dia a dia se escreve sem hífen 

b) “Por que” usa-se para perguntas. 

c) “Mal” com L é o contrário de bom e “Mau” com U é o contrário de bem 

d) “Mais” é advérbio de intensidade e contrário de “menos” 

 

3. Relacione as palavras às respectivas regras introduzidas na ortografia da língua portuguesa pelo 

Novo Acordo Ortográfico. Após marque a sequência correta. 

I – boia (    ) Não se usa o hífen quando o prefixo termina 

em vogal e o segundo elemento começa por 

consoante diferente de R ou S. 

II - microcomputador (    ) Não se usa mais o trema. 

III - minissaia (    ) Não se usa mais o acento no I e no U 

tônicos das palavras paroxítonas. 

IV- linguiça (    ) Não se usa mais o acento nos ditongos 

abertos ÉI e ÓI das palavras paroxítonas. 

V – feiura (    ) Não se usa o hífen quando o prefixo termina 
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em vogal e o segundo elemento começa por R ou 

S, duplicando-se essas letras. 

 

a) I, III, V, IV, II 

b) II, IV, V, I, III 

c) V, IV, I, III, II 

d) III, I, IV, II, V 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

4. Numa empresa que comercializa produtos pela internet os colaboradores estão distribuídos da 

seguinte forma: A metade trabalha no recebimento dos pedidos e envia para o local de estocagem, a 

quarta parte dos colaboradores, faz a expedição dos pedidos, a sétima parte faz todo processo de 

acompanhamento das mercadorias até a chegada das mesmas ao cliente e há ainda 3 pessoas que 

atuam na parte administrativa. Com essas informações podemos dizer que o número de colaboradores 

da empresa é de:  

a) 32 

b) 30 

c) 28 

d) 26 

 

5. Seja a expressão . Considere  ,    e   . O valor de M é: 

a) 6,44 

b) 7,33 

c) 3,33 

d) 1,11 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

6. Marque a opção que completa corretamente a frase. “O Abrigo Institucional de Seara é formado 

pelos municípios de ___________, ___________ e __________ e a representação se dá através do 

_____________ .” 

a) Seara, Itá, Xavantina, Vereador 

b) Seara, Arvoredo e Paial, Presidente da Câmara de Vereadores 
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c) Seara, Itá e Xavantina, Juiz do Fórum 

d) Seara, Arvoredo, Xavantina, Prefeito(a) Municipal 

 

 7. Em relação à história do Município de Seara assinale a alternativa correta. 

a) O nome Seara foi sugestão do Sr. Dogello Goss – Prefeito de Concórdia em 1944, em 

homenagem ao Engenheiro Agrimensor Carlos Otaviano Seara. 

b) O Município de Seara emancipou-se de Concórdia em março de 1944. 

c) O enólogo Fritz Plaumann deu nome ao museu localizado em Nova Teutônia, onde tem o 

maior acervo enológico das Américas. 

d) Seara é o maior município da microrregião do Alto Uruguai Catarinense. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO 

8. Embasados no Estatuto da Criança e do Adolescente qual alternativa está correta? 

a) Considera-se criança, a pessoa com doze anos completos. 

b) Pré-adolescente é aquela pessoa entre dez e treze anos. 

c) Adolescente é aquela pessoa entre doze e dezoito anos. 

d) Jovem é aquela pessoa entre dezessete e vinte e um anos. 

 

9. Complete a lacuna conforme o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

“A família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público devem assegurar a criança e 

adolescente, ................................................, 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 a convivência familiar e comunitária”. 

a) com absoluta prioridade. 

b) com rapidez. 

c) como direitos fundamentais. 

d) com afinco. 

 

10. Qual alternativa o Estatuto da Criança e do Adolescente não define como direitos fundamentais 

de toda criança e adolescente? 

a) Direito à vida e à saúde. 

b) Direito à profissionalização e a proteção ao trabalho. 

c) Direito à acessibilidade. 
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d) Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. 

 

11. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar 

alguns princípios. 

I- Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. 

II- Atendimento padronizado sem personalização. 

III- Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família 

natural ou extensa. 

IV- Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 

V- Separação de grupos de irmão. 

Está correto: 

a) Todos os enunciados são verdadeiros. 

b) Os enunciados I, II e IV são verdadeiros os demais são falsos. 

c) Os enunciados I, III e V são verdadeiros os demais são falsos. 

d) Os enunciados II e V são falsos os demais verdadeiros. 

 

12. Para a candidatura de membro do Conselho Tutelar são exigidos alguns requisitos, é correto 

afirmar que se configura como requisito, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

a) Habilitação categoria B. 

b) Ensino superior. 

c) Ter experiência na área da infância e juventude. 

d) Reconhecida idoneidade moral. 

 

13. Todo crime cometido contra criança e adolescente será passível de pena. É correto afirmar. 

a) Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 

constrangimento: pena- detenção de seis meses a dois anos. 

b) Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança 

ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão: pena - detenção de 

dois meses a quatro meses. 

c) Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou 

representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei: pena - detenção 

de três meses a seis meses. 
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d) Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou 

ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto: pena – reclusão de seis meses. 

 

14. Qual é a definição de Abrigo Institucional, segundo as “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 (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. 

b) 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. 

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 (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 impossibilidade, 

encaminhamento para adoção. 

d) Serviço de acolhimento que oferece apoio e moradia subsidiada a grupo 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. 

 

15. Segundo especificações do caderno de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes um abrigo institucional pode acolher quantas crianças e adolescentes? 

a) 25 crianças e adolescentes. 

b) 20 crianças e adolescentes. 
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c) 15 crianças e adolescentes. 

d) 33 crianças e adolescentes. 

 

16. Com relação a localização do Abrigo Institucional a mesma deve ser. 

a) Deve ser em área de difícil localização para barrar o acesso de curiosos. 

b) Deve ser em área urbana, com placa indicativa da instituição para alertar sobre o 

funcionamento da mesma. 

c) Deve ser em área rural, com placa indicativa da instituição para alertar sobre o 

funcionamento da mesma. 

d) Deve ser em área residencial, sem distanciar excessivamente, do ponto de vista geográfico e 

socioeconômico, da realidade de origem das crianças e adolescentes acolhidos. 

 

17. Sobre a equipe profissional mínima do Abrigo Institucional é correto afirmar. 

a) Coordenador, equipe técnica, educador/cuidador e auxiliar de educador/cuidador. 

b) Coordenador e psicólogo. 

c) Coordenador e assistente social.  

d) Assistente social, psicólogo e cuidador. 

 

18. As “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes” preconizam 

algumas atividades a serem desenvolvidas pelo educador/cuidador, dentre as explicitadas é incorreto 

afirmar. 

a) Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção. 

b) Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança 

e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida. 

c) Articulação com a rede de serviços. 

d) Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto 

orientado e supervisionado por um profissional de nível superior. 

 

19. A infraestrutura sugerida para um abrigo institucional cita alguns espaços mínimos. Assinale com 

verdadeira ou falsa as questões dispostas. 

I- Quartos. 

II- Sala de Jantar/ copa 

III- Parquinho com piscina e balanço apenas para atender as crianças e adolescentes acolhidos. 
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IV- Quarto para uso exclusivo de funcionários. 

V- Sala para equipe técnica. 

a) O enunciado I é verdadeiro, os demais falsos. 

b) Todos os enunciados são verdadeiros. 

c) Os enunciados I e IV são verdadeiros, os demais falsos. 

d) Os enunciados I, II e V são verdadeiros, os demais falsos. 

 

20. A criança ou adolescente em serviço de acolhimento deve ter atividades cotidianos como a de 

uma criança ou adolescente no seio de sua família. A nova realidade, na instituição, deve ter 

momentos que minimizem este impacto na sua vida e que sejam como de toda e qualquer pessoa de 

sua faixa etária. Sobre todo o contexto e realidade é incorreto afirmar. 

a) A criança e o adolescente não devem participar da vida diária da comunidade e porque não é 

necessário construir laços de afetividade significativos com a mesma, uma vez que não se pode 

mensurar o tempo que permanecerá no abrigo institucional.  

b) Crianças e adolescentes devem ter a oportunidade de participar da organização do cotidiano 

do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades como, por exemplo, a 

organização dos espaços de moradia, limpeza, programação das atividades recreativas, culturais 

e sociais. 

c) Sempre que possível a criança e o adolescente devem frequentar a mesma escola em que 

estudava antes do acolhimento, de modo a preservar vínculos pré-existentes – salvo mudança 

necessária para sua proteção. 

d) Tanto no acolhimento institucional quanto no acolhimento familiar, é importante que as 

regras de convívio no novo ambiente sejam explicadas para a criança ou adolescente acolhido. 

Não é necessário que isso ocorra num primeiro momento do acolhimento, podendo estas regras 

serem gradativamente explicitadas. 

 


