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CARGO: CUIDADOR ESCOLAR 

 

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 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 e 

rubricarão no verso os mesmos, cujas 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 08h30min com termino às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03 (três) 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; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Matemática 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 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 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a alternativa na qual todas as palavras apresentem três sílabas:  

a) desaguar – cabreiro – cabreúva - caboclo 

b) braseiro – ártico – cordial – fileira  

c) brasileiro – filete – português - pedido 

d) braseiro – cabreiro – sabedoria - unheiro 

e) saiote – segmento – sujeira - vetorial 

2 - A alternativa que apresenta correta e respectivamente o plural das palavras: mão – escola – azul - 

coração está em: 

a) mãs – escolas – azuls – corações  

b) mãs – escolas – azuis – corações  

c) mãos – escolas – azuis – coraçãos  

d) mãos – escolas – azuis – corações  

e) mãos – escolas – azuis – coraçães 

3 - Na frase a seguir, as palavras em destaque indicam qual figura de linguagem? 

“Na esquina, o menino batuca na caixa de papelão - tec, tec, tec”. 

a) metáfora 

b) comparação 

c) onomatopeia 

d) antítese 

e) ironia  

4 - Assinale as alternativas nas quais as palavras em destaque indicam substantivos e em seguida 

escolha a alternativa que ratifica a sua resposta: 

I - Meu tênis estava velho e desbotado. 

II - Observei a velhinha atravessando a rua. 
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III - Acendi muitas velas para iluminar a casa da velhinha. 

IV- Aquela velha cadeira esperava-me toda tarde. 

V - O velho falava pausadamente durante a entrevista. 

a) São corretas apenas as alternativas II, III e IV. 

b) Todas as alternativas estão corretas. 

c) São corretas apenas as alternativas I, II e V. 

d) São corretas apenas as alternativas II, III, IV e V. 

e) São corretas apenas as alternativas II, III e V. 

MATEMÁTICA 

5 - Considere as funções definidas de   :    e  . O 

valor de  é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e) 86 

6 - Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vamos formar números de 4 algarismos distintos, menores que 

2 000. Escolhendo ao acaso um desses números, a probabilidade de que este seja um número ímpar é 

de: 

a) 40% 

b) 50% 

c) 60% 

d) 35% 

e) 38% 

7 - Seja a função definida por . A imagem real dessa função é: 

a)  

b)  

c)  
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d)  

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

8 - Gentílicos são adjetivos pátrios que designam um indivíduo de acordo com seu local de 

nascimento ou residência. Não seguem um padrão, podendo ter relação com o nome do local 

(etimologia toponímica) ou do nome do local em outra língua, com justificações históricas ou 

etimológicas. Assinale abaixo o gentílico relacionado à cidade de Piratuba. 

a) Piratubano 

b) Piratubense 

c) Piratubaense 

d) Piratubanense 

e) Piratunense 

9 - A base da economia de Piratuba, o turismo, iniciou em 1964, quando a Petrobras realizava 

perfuração de poços à procura de _________. Assinale a alternativa que completa a frase 

corretamente. 

a) Água sulfurosa 

b) Óleo diesel 

c) Petróleo 

d) Água mineral 

e) Manganês 

10 - A diversidade de relevo, clima, cultura e paisagens propicia o desenvolvimento de diversos polos 

econômicos em Santa Catarina, favorecendo que a economia seja diversificada e organizada por 

regiões. Fonte: www.sc.gov.br 

Em relação ao oeste catarinense pode-se considerar setores fortes da economia, exceto ... 

a) agroindústria 

http://www.sc.gov.br/
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b) agropecuária 

c) produção de alimentos 

d) moveleiro 

e) turismo 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CUIDADOR ESCOLAR 

11 - A Lei Federal nº 8069/90, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no Capítulo 

IV, dispõe sobre o Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. No art. 54 do referido 

documento temos que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 

As alternativas CORRETAS são:  

a) As alternativas I; II; III; IV 

b) Apenas I; II e III  

c) Apenas I e II 

d) Apenas I, III e IV 

e) Apenas I e IV 

12 - São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito, ter o condutor do 

veículo cometido às infrações:  

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas; 

II - após atingir, no período de 12 meses, a contagem de 20 pontos na carteira; 

III - utilização de veículo sem placas ou com placas falsas e/ou adulteradas. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

a) Apenas I. 

b) Apenas III 

c) Apenas I e III 
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d) Apenas I e II 

e) Apenas II e III 

13 - De acordo com a Lei Federal 9503/97 que trata do Código de Trânsito Brasileiro, configura o 

crime do art. 306 da referida lei, conduzir veículo automotor, na via pública, estando:  

a) Com a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 1 (um) grama e 6 (seis) 

decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência. 

b) Sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a 

incolumidade de outrem. 

c) Com a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou 

sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, expondo a 

dano potencial a incolumidade de outrem. 

d) Com a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 1 (um) grama, ou sob a 

influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, expondo a dano 

potencial a incolumidade de outrem. 

e) Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. 

14 - Em uma pista com faixa de rolamento de mesmo sentido, a faixa da extremidade esquerda 

destina-se a:  

a) Ultrapassagem e deslocamento dos veículos de maior velocidade.  

b) Circulação de veículos lentos e pesados. 

c) Circulação de veículos escolares e carros oficiais, mesmo quando não houver sinalização 

especial. 

d) Circulação de veículos de passeio.  

e) Manobras de retorno.  

15 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, lei 8069/90, no Capítulo II, que dispõe sobre o 

Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade. No art. 16, do referido documento, temos que o 

direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:  
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I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; 

II - opinião e expressão; 

III - crença e culto religioso; 

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

VI - participar da vida política, na forma da lei; 

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 

As alternativas CORRETAS são:  

a) As alternativas I; II; III; IV; V; VI e VII 

b) Apenas I; II; IV; V; VI e VII 

c) Apenas II; IV; V; VI e VII 

d) Apenas I, III; IV; V e VII 

e) Apenas I; II; IV e VII 

16 - Com relação aos primeiros socorros, quando uma pessoa tem epistaxe, que é a perda de sangue 

pelo nariz quando algum vaso sanguíneo se rompe, ao socorrer a vítima com epistaxe, é CORRETO:  

a) Apertar as laterais do nariz contra o septo (osso) por alguns minutos.  

b) Deitar a vítima e mantê-la assim.  

c) Após parar o sangramento, solicitar à vítima que assoe o nariz para eliminar o resto do 

sangue.  

d) Limpar o nariz, introduzindo cotonete com cuidado para estancar o sangramento.  

e) Deixar a vítima em pé e baixar a cabeça da mesma até estancar o sangramento. 
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17 - Situações bastante comuns de ocorrer nas escolas são os pequenos desmaios ou mesmo tombos 

que têm como consequência ferimentos leves. Nesses dois casos, quando a vítima ainda pode andar, 

o transporte adequado da mesma é o:  

a) Transporte ao Colo: colocando um braço debaixo dos joelhos do acidentado e o outro, bem 

firme, em torno de suas costas, inclinando o corpo um pouco para trás. 

b) Transporte de Apoio: passa-se o braço do acidentado por trás da sua nuca, segurando-a com 

um de seus braços, o outro braço por trás das costas do acidentado, em diagonal. 

c) Transporte de Arrasto: uma das pessoas que está prestando os primeiros socorros segura um 

dos seus braços e um dos braços do outro, formando-se um assento onde a pessoa acidentada se 

apoia, abraçando ainda o pescoço e os ombros das pessoas que a está socorrendo. 

d) Transporte nas Costas: passa-se o braço do acidentado por trás da nuca das duas pessoas que 

estão socorrendo, segurando-a com um dos braços, passando o outro braço por trás das costas 

do acidentado, em diagonal. 

e) Transporte de Cadeirinha: uma das pessoas que está prestando os primeiros socorros segura 

com os braços o tronco da vítima, passando-os por baixo das axilas da mesma. A outra, de 

costas para o primeiro, segura as pernas da vítima com seus braços. 

18 - Segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 

2006, da qual o Brasil é signatário, estabelece que os Estados Parte devem assegurar um sistema de 

educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento 

acadêmico e social compatível com a meta de: 

a) Inclusão de crianças no Ensino Funda- mental privado. 

b) Inclusão plena. 

c) Inclusão de crianças na Educação Infantil. 

d) Inclusão de jovens no Ensino Profissionalizante. 

e) Inclusão de jovens no Ensino Médio. 

19 - De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de seu público alvo, orientando os sistemas de ensino 

para garantir determinados princípios. 
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Assim, marque com V os princípios verdadeiros e com F os falsos. 

(   ) Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior; 

atendimento educacional especializado.  

(   ) Participação da família e da comunidade; acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos 

mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação.  

(   ) Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino.  

(   ) Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais.  

(   ) Profissionais da educação para a inclusão escolar e articulação intersetorial na implementação 

das políticas públicas. 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

a) V - V - V - V – V 

b) V - F - F - V – V 

c) F - V - V - F – F 

d) F - V - F - V – F 

e) V - V - V - F - F 

20 - A criança não é um adulto em miniatura. Ela representa características próprias de sua idade e é 

competente socialmente. Um adulto que compartilha desta compreensão tende a possibilitar que as 

crianças sejam ativas no seu processo de desenvolvimento. Este adulto certamente apresentará o 

seguinte comportamento: 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Entende a brincadeira entre pares de crianças como um passatempo, sem benefícios efetivos 

para o desenvolvimento infantil. 

b) Observa as brincadeiras infantis como um importante momento de trocas sociais entre as 

crianças. 

c) Atua como mediador em situações de conflitos entre as crianças, resolvendo os problemas 

por elas.  

d) Não permite que os amigos sentem próximos na sala, garantindo que não ocorra conversa 

paralela. 
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e) Reconhece que a criança apenas assimila aspectos da sua cultura, mas não interfere na 

transformação cultural, independente da faixa etária.  

 


