Concurso Público
Código: 428

AUXILIAR DE CUIDADOR
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Português
Matemática
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos

10
10
05
15

Total de questões

-

40

INSTRUÇÕES:
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a
substituição ao fiscal.

•

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.

•

Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por
candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.

•

A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da
entrega do material na mesa do fiscal.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

•

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.
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PORTUGUÊS
Hábito de leitura
Não é todo mundo que gosta de ler, mas a leitura
é um forte instrumento para se manter informado das
atualidades. Na idade escolar é comum professores
passarem livros literários como obrigatórios, uma
exigência que consta na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação no Brasil.
Embora exigido pela lei, a literatura pode variar de
acordo com o interesse dos professores e dos objetivos
da instituição. O mais comum é dar prioridade para a
literatura nacional, como forma de dar a oportunidade dos
alunos conhecerem nossos escritores e, quem sabe,
tornarem-se um deles. A leitura proporciona um aumento
da capacidade de escrita, de argumentação, além de
trazer um enriquecimento relevante no vocabulário do
leitor, em sua forma de se expressar.
Existem várias espécies literárias para serem
exploradas, como livros históricos, atualidades, autoajuda,
literatura nacional e internacional, de romance, de ficção,
de suspense, dentre vários outros. Além desses, jornais e
revistas de circulação nacional também são importantes,
pois promovem o conhecimento para os fatos da
atualidade, tanto no âmbito nacional como internacional.
É importante procurar estabelecer um horário de
leitura, todos os dias, descobrir qual é o melhor horário
para se dedicar a essa atividade e seguir com
determinação. Algumas pessoas preferem ler pela manhã,
outras no final da tarde, mas uma boa opção é tirar uma
hora antes de dormir para isso. Além de ______, aos
poucos o sono vai chegando, o que proporciona uma boa
noite de sono.

2) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo:
I - Todo mundo gosta de ler na idade escolar, pois é
comum professores passarem livros literários como
obrigatórios.
II - Somente com a leitura nacional ocorre o aumento da
capacidade de escrita, de argumentação, além de
trazer um aumento relevante no vocabulário do leitor.
III - Todo tipo de leitura é importante, apesar de não
promover o conhecimento para os fatos da atualidade.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente os itens I e II.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens I e III.
d) Nenhum dos itens.

3) Acerca do texto, marcar C para as afirmativas Certas, E
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(...) Além das leituras previstas por lei, deve-se dar a
oportunidade dos alunos conhecerem nossos
escritores, motivando-os a tornarem-se um deles.
(...) Existem muitas espécies literárias, ou gêneros, para
serem exploradas, porém, isso pode causar muito
cansaço e desequilíbrio emocional.
a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.

http://www.brasilescola.com/educacao/... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto
CORRETAMENTE:
a) relaxar
b) re-lachar
c) re-laxar
d) relachar
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4) O termo sublinhado em “É importante procurar
estabelecer um horário de leitura...” pode ser substituído,
sem alteração de sentido, por:
a) Definir.
b) Mentir.
c) Descartar.
d) Violar.
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5) Considerando-se as palavras “forte instrumento”,
presentes no texto, assinalar a alternativa CORRETA:
a) A palavra “forte” é adjetivo de “instrumento”.
b) A palavra “instrumento” é adjetivo de “forte”.
c) As duas palavras são adjetivos.
d) Nenhuma das alternativas acima está correta.
6) É antônimo de “companhia”:

MATEMÁTICA
11) Dentre os números abaixo, assinalar a alternativa que
apresenta um número divisível por 3:
a) 71
b) 99
c) 44
d) 19

a) Presença.
b) Isolamento.
c) Agrupamento.
d) Convivência.

7) Quando se faz uma entonação de surpresa, usa-se:
a) Reticências.
b) Aspas.
c) Interrogação.
d) Exclamação.

8) Ao se passar para o plural o termo sublinhado do trecho
“A mensagem de áudio no WhatsApp virou uma
epidemia.”, quantas outras palavras obrigatoriamente
devem ser flexionadas a fim de se manter CORRETA a
concordância?

12) Débora realizou uma compra no valor de R$ 152,70.
Sabendo-se que foram comprados três produtos e que
dois deles custaram 61 reais cada, é CORRETO afirmar
que o valor do terceiro produto é de:
a) R$ 18,70
b) R$ 25,70
c) R$ 30,70
d) R$ 37,70

a) Uma.
b) Duas.
c) Três.
d) Quatro.

9) Assinalar a alternativa cuja lacuna da palavra deve ser
preenchida com “z”:
a) Ba__e.
b) Ilu__ão.
c) Deu__a.
d) Torno__elo.

13) O mínimo múltiplo comum entre x e y é igual a 12. Se
x é 3, é CORRETO afirmar que y é:
a) 7
b) 6
c) 5
d) 4

10) A expressão idiomática “lavar as mãos” significa:
a) Desprender-se de algo, isentar-se de alguma culpa.
b) Ficar limpinho.
c) Estar sem usar drogas por tempo considerável.
d) Recuperar-se de alguma vergonha.
14) Franciele comprou 225 embalagens de refrigerante
para a festa de seu filho. Sabendo-se que no depósito
havia ao todo 1.500 embalagens, é CORRETO afirmar
que Franciele comprou:
a) 30% do total de embalagens do depósito.
b) 25% do total de embalagens do depósito.
c) 20% do total de embalagens do depósito.
d) 15% do total de embalagens do depósito.
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15) Assinalar a alternativa que apresenta um número
primo menor que 14:

RASCUNHO

a) 8
b) 11
c) 6
d) 1

16) Uma pessoa percorre uma determinada distância em
12 minutos. Se esse tempo fosse convertido para horas,
em quantas horas essa pessoa percorreria essa
distância?
a) 0,1
b) 0,12
c) 0,2
d) 0,24

17) A idade, em anos, de 4 alunos de uma turma está
exposta no quadro abaixo. Com base neste quadro,
assinalar a alternativa que apresenta a média de idade
desses alunos:
15

17

16

14

a) 16 anos.
b) 15,5 anos.
c) 16,5 anos.
d) 17 anos.

18) Se em um metro há cem centímetros, quantos
centímetros há ao todo em quatro metros?
a) 140
b) 240
c) 304
d) 400

19) A maquete de um prédio foi construída sob a escala
de 1:4.000. Se esse prédio possui 800m de altura em
escala real, é CORRETO afirmar que a altura do prédio na
maquete é igual a:
a) 200cm
b) 20m
c) 0,2cm
d) 0,2m

20) Assinalar a alternativa que apresenta o próximo
número da sequência numérica abaixo:
3, 5, 7, 11, 13, ...
a) 15
b) 16
c) 17
d) 19

3
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INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

24) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um
hardware:
a) Word.
b) Placa-mãe.
c) Teclado.
d) Mouse.

25) Considerando-se o Mozilla Firefox, o retângulo
apontado pela seta na imagem abaixo mostra:

21) No Word 2007, é possível criar uma letra maiúscula
grande no início de um parágrafo, como, por exemplo, na
imagem abaixo, por meio da função denominada:

a) Caixa de Texto.
b) Letra Capitular.
c) Indicador.
d) WordArt.

22) No Outlook 2007, na lista de mensagens, as
mensagens com anexos são identificadas com o seguinte
ícone:

a) O número de sites adicionados aos favoritos.
b) A quantidade de abas abertas em uma única janela.
c) Qual versão do Firefox está sendo usada.
d) A quantidade de arquivos baixados pelo Firefox.
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.
Conhecimentos Gerais

a)
b)
c)
d)

26) São direitos do cidadão brasileiro, EXCETO:
a) Igualdade.
b) Liberdade.
c) Segurança.
d) Discriminação.
Legislação e Conhecimentos Específicos

23) Considerando-se o PowerPoint 2007, assinalar a
alternativa que apresenta o tema denominado Tema do
Office:

27) Em conformidade com a Constituição Federal, são
fundamentos da República Federativa do Brasil, EXCETO:

a)

a) A soberania.
b) A cidadania.
c) A indignidade da pessoa humana.
d) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

b)

28) Em conformidade com a Lei n° 8.069/90 - ECA, a
guarda destina-se a regularizar a posse de fato e confere
à criança ou ao adolescente a condição de:

c)

d)
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a) Dependente.
b) Aprendiz.
c) Tutor.
d) Cidadão.
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29) Em conformidade com a Lei nº 8.069/90 - ECA, é
INCORRETO afirmar que a criança e o adolescente têm
direito:
a) De ser criado e educado no seio de sua família e,
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da
presença de pessoas dependentes de substâncias
entorpecentes.
b) A proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de
políticas sociais públicas que permitam o nascimento e
o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência.
c) À liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e como
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos
na Constituição e nas leis.
d) De ser educados e cuidados com o uso de castigo
físico ou de tratamento cruel ou degradante, como
formas de correção, disciplina, educação ou qualquer
outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família
ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos
executores de medidas socieducativas ou por qualquer
pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educálos ou protegê-los.

30) Segundo a Lei nº 8.742/93, a assistência social é
regida pelos seguintes princípios:
I - Supremacia do atendimento às necessidades sociais
sobre as exigências de rentabilidade econômica.
II - Parcialização dos direitos sociais, a fim de tornar o
destinatário da ação assistencial inalcançável pelas
demais políticas públicas.
III - Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e
ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade,
bem como à convivência familiar e comunitária,
vedando-se qualquer comprovação vexatória de
necessidade.
IV - Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
equivalência às populações urbanas e rurais.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens II e IV.
b) Somente os itens I, III e IV.
c) Somente os itens I, II e III.
d) Todos os itens.

31) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
do Município, ao entrar em exercício, o servidor nomeado
para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório por período de três anos, durante o qual sua
aptidão, sua capacidade e seu desempenho serão objeto
de avaliação pela chefia imediata e por Comissão
Especial designada para esse fim, com vista à aquisição
da estabilidade, observados os seguintes quesitos,
EXCETO:

32) Segundo TIBA, as drogas podem ser divididas em três
grupos básicos, conforme seus efeitos principais:
sedativas, estimulantes ou modificadoras do humor e da
percepção. Com base nisso, assinalar a alternativa que
apresenta uma droga que pertence ao grupo das
modificadoras do humor e da percepção:
a) Álcool.
b) Cocaína.
c) Anfetamina.
d) Maconha.

33) Em relação à Proteção Social Básica, analisar a
sentença abaixo:
A proteção básica não tem a finalidade de prevenir
situações de risco por meio do desenvolvimento de
potencialidades e aquisições nem visa ao fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários (1ª parte). A
proteção básica destina-se à população que está em
situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza,
privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos
serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de
vínculos afetivos-relacionais e de pertencimento social,
como discriminações de gênero, étnicas, por idade ou por
deficiências (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

34) O acolhimento institucional para crianças e
adolescentes pode ser ofertado nas seguintes unidades:
abrigo e casa-lar. Em relação à casa-lar, assinalar a
alternativa
que
preenche
as
lacunas
abaixo
CORRETAMENTE:
Casa-lar é o acolhimento ________ oferecido em
unidades residenciais, com capacidade máxima para ____
crianças e adolescentes por unidade, nas quais pelo
menos uma pessoa ou casal trabalha como
educador/cuidador residente – em uma casa que não é a
sua – prestando cuidados a um grupo de crianças e
adolescentes afastados do convívio familiar.
a) permanente; 20
b) provisório; 10
c) provisório; 20
d) permanente; 10

a) Assiduidade.
b) Pontualidade.
c) Irresponsabilidade.
d) Relacionamento.
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35) Os benefícios assistenciais fazem parte da Política de
Assistência Social e são um direito do cidadão e dever do
Estado. Esses benefícios são divididos em duas
modalidades: o benefício de prestação continuada da
assistência social e os benefícios eventuais. Com base
nisso, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:

38) São algumas das ações esperadas de crianças de
quatro anos de idade, EXCETO:

(---) O benefício de prestação continuada da assistência
social garante a transferência mensal de um salário
mínimo à pessoa idosa, com 65 anos ou mais, e à
pessoa com deficiência, de qualquer idade. Nos dois
casos, o cidadão que pleiteia o benefício deve
comprovar não possuir meios de se sustentar ou de
ser sustentado pela família.
(---) Os benefícios eventuais são caracterizados por serem
suplementares e temporários, prestados aos cidadãos
e às famílias em casos de nascimento, morte,
situações de vulnerabilidade provisória e de
calamidade pública.

39) O desmaio possui os seguintes sintomas: a pessoa
fica pálida, suando frio; a vista fica escura, perde o
controle dos músculos e depois cai, perdendo os sentidos.
Considerando-se o exposto e em relação aos primeiros
socorros em caso de desmaio, analisar os itens abaixo:

a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.

36) Segundo OUTEIRAL, a questão da normalidade e da
patologia é crucial na adolescência e interessa, não só
aos pais, mas a todos os profissionais que trabalham com
essa faixa etária. Existem quatro vértices importantes para
que possamos pensar na questão, que são, EXCETO:
a) A normalidade não é um critério estatístico.
b) Tratando-se de saúde mental, a normalidade começa a
ser ameaçada quando defrontamos com a dor psíquica.
c) A normalidade é definida também em termos da
sociedade e da cultura, assim como da época em que
vive o adolescente.
d) Deve-se considerar que o adolescente é um ser em
desenvolvimento e o que poderá ser “anormal” em uma
etapa poderá ser “normal” em outra.

a) Realizar atividades motoras mais especializadas.
b) Escovar os dentes e lavar as mãos sozinho.
c) Repetir uma frase de 10 palavras.
d) Vestir-se e desvestir-se.

I - Se a vítima apresentar os sintomas e estiver acordada,
sente-a, abaixe a cabeça e empurre levemente sua
nuca para baixo.
II - Se a vítima não estiver acordada, deite-a colocando
suas pernas mais altas que o resto do corpo.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

40) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Por volta dos dois anos já é possível introduzir a
caneca ou o copo na hora das refeições, em
substituição à mamadeira.
(---) Caso a criança se recuse a usar o copo ou a caneca,
deve-se impor sua utilização, até tornar-se habitual.
(---) Assim como as horas de sono, os momentos da
alimentação
são,
para
muitas
crianças
e
professores/cuidadores, momentos de estresse e
tortura.
a) C - C - E.
b) C - E - C.
c) E - C - E.
d) E - E - C.

37) Considerando-se HUTZ, analisar os itens abaixo:
I - Uma criança será considerada em situação de risco
quando seu desenvolvimento ocorrer conforme o
esperado para sua faixa etária e para os parâmetros de
sua cultura.
II - Os fatores de risco associados ao desenvolvimento de
distúrbios abrangem características individuais e
ambientais. As características individuais incluem sexo,
variáveis
demográficas, habilidades sociais e
intelectuais; história genética e aspectos psicológicos e
ambientais incluem eventos estressantes de vida, área
residencial, apoio social e características familiares e
culturais.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Os itens I e II estão incorretos.
c) Somente o item I está correto.
d) Somente o item II está correto.
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