MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO SELETIVO 001/2019
12 DE JANEIRO DE 2020

CUIDADOR SOCIAL

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique sem
coerência...... Marque-a:
a) O juiz absolveu o réu.
b) Sempre fora um homem fragrante.
c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
d) O prefeito retificou a presença no evento.
e) O cavaleiro era da tribo rival.
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
e) subterfúgio – poetisa – hipoteca
03) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto em que
estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
e) substantivo e adjetivo
04) A concordância nominal está incorreta em:
a) Água mineral é boa.
b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
d) Escolheste má hora para dar a notícia.
e) Estava tranquilo o menino e a menina.
05) Analise as sentenças:
I-Fomos até à (a) feira da cidade.
II- Caminhava às (as) pressas pela rua.
Em relação ao emprego da crase:
a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
c) Nas duas sentenças é obrigatório.
d) Nas duas sentenças é facultativo.
e)Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática
6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:
I)
II)
III)
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Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos
I
3
5
5
3

ALESSANDRO
GUSTAVO
LEONARDO
MARTINA

II
36
36
36
24

III
92
92
108
108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:
(a) ALESSANDRO

(b) GUSTAVO

(c) LEONARDO

(d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores
7) Uma indústria possuí 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de
trabalho diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já
tem e passar a trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?
(a) 4640 peças.

(b) 5642 peças.

(c) 3648 peças.

(d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.
8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para
poder realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em
16m em seu comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a
mais terá o campo com essas novas medidas?
(a) 900 m².

(b) 980m².

(c) 1216m². (d) 1324m².

(e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês
na modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3
meses qual o valor aproximado que ele resgatará
(a) R$ 64.964,81.
(e) R$ 65.212,22.

(b) R$ 65.112,23.

(c) R$ 65.084,36.(d) R$ 64.988,42.

10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e
o menor desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o
maior desses números?
(a) 38

(b) 40

(c) 41

(d) 48

(e) 46

Conhecimentos Específicos
11 – Acriança é um sujeito de direitos. A Constituição Federal Brasileira reconhece a
necessidade de proteção á infância, direito a creches, escola, alimentação, direito á vida,
a saúde. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) representa o conjunto de
normas que garante esses direitos e trabalha na proteção desses indivíduos. A lei que
dispõe sobre o ECA é:
A)
B)
C)
D)
E)

8069 de 11 de junho de 1990
8069 de 13 de julho de 1990
8069 de 13 de agosto de 1990
8069 de 13 de dezembro de 1990
Nenhuma das respostas está correta

12 – As brincadeiras são ações comuns entre as crianças e são importantes para seu
pleno desenvolvimento. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estabelece seis
direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança.
São eles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conviver
Brincar
Participar
Explorar
Expressar
Conhecer-se

Escolha a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as opções 1, 2, 3 e 4 estão certas
Apenas as opções 1, 3, 4, e 5 estão certas
Apenas as opções 1, 4, 5 e 6 estão certas
Todas as opções estão certas
Nenhuma das opções está certa

13 – A brincadeira é o momento em que a crianças exercita seus direitos e faz contato
com o campo das experiências, tornando-se protagonista do seu desenvolvimento. A
BNCC estabeleceu os campos de experiência fundamentais para a criança aprender e se
desenvolver.
Escolha a alternativa que não corresponde a um desses campos de experiência:

A)
B)
C)
D)
E)

O eu, o outro e o nós
Corpo, gestos e movimentos
Conceito, pré-conceito e conclusão
Traços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação

14 – Sobre o papel do cuidador, enquanto educador, observe as afirmações:
I – Cabe promover o estímulo da criança pela busca de conhecimento.
II – É um observador e não deve interferir, a menos que a criança solicite ajuda ou
orientação.
III – Deve organizar o espaço de forma a estimular as brincadeiras, as atitudes de
cooperação, promovendo a socialização respeitando a vontade das crianças.
IV – Deve elaborar registros das demonstrações da criança durante o brincar.
Observando as linguagens sociais, afetivas e emocionais de cada criança.
Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a afirmação I está correta
Apenas a afirmação II está correta
Apenas as afirmações III e IV estão corretas
Todas as afirmações estão corretas
Nenhuma das afirmações está correta

15 – De acordo com a LDB, Lei 9394/96 a Educação Infantil é a primeira etapa da
educação básica e atende crianças até os 5 anos. O artigo 21 dessa lei traz a composição
da educação escolar.
Escolha a alternativa que corresponde a essa composição:
A) Apenas educação básica
B) Educação básica e educação infantil
C) Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, e
educação superior
D) Educação básica e ensino médio
E) Ensino fundamental e ensino médio
16 – De acordo com o ECA a criança e o adolescente tem direito á liberdade, respeito e
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de
direitos civis.
Segundo o ECA o direito á liberdade compreende os seguintes aspectos, exceto:
A)
B)
C)
D)

Opinião e expressão
Decisão e remuneração
Brincar, praticar esportes e divertir-se
Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação

E) Buscar refúgio, auxilio e orientação
17 – A higiene pessoal vai sendo apresentada á criança e incentivando os bons hábitos e
destacando a importância de cuidar da saúde e do bem-estar. A escola exerce papel
fundamental e pode estimular os hábitos de higiene da criança. Esse papel é exercido
por professores, cuidadores, e todos envolvidos no dia a dia da criança. São maneiras de
estimular hábitos de higiene, exceto:
A)
B)
C)
D)

Apresentar objetos para higiene de forma lúdica.
Utilizar livros e gibis, observando a linguagem adequada a cada faixa etária.
Propor atividades musicais envolvendo as crianças e o tema da higiene.
Promover rodas de conversa que proporcionam troca de informações, entre pais,
cuidadores e crianças.
E) Deixar que cada criança faça a higiene na hora e da forma que desejar.
18 – A troca de fraldas são indicadas sempre que houver necessidade, todas as vezes
que a criança evacuar ou urinar. O propósito desse cuidado é o bem-estar e o
desenvolvimento de bons hábitos desde a infância. São passos para realizar a troca de
fraldas, exceto:
A)
B)
C)
D)

Lavar as mãos observando a técnica correta recomendada pela ANVISA
Forrar o trocador com papel toalha
Vestir a mesma roupa na criança mesmo que esteja um poco suja
Explicar para a criança o que será feito e nomear as partes do corpo a medida
que a manipula
E) Descartar a fralda no lixo acionado pelo pedal
19 – Os jogos tem como objetivo desenvolver a aprendizagem do educando, pela
compreensão do mundo, do saber e o jogo utiliza atividades com brinquedos, jogos e a
diversão fica por conta do jogador. A integração do lúdico e a afetividade tem valor por
promoverem a aprendizagem. Segundo Vygotsky (1991) a brincadeira possui três
características.
Escolha a alternativa que contempla as três características da brincadeira na Teoria de
Vygotsky:
A)
B)
C)
D)
E)

Imaginação, imitação e regra
Contemplação, aprendizado e regra
Novidade, imaginação e medo
Todas as alternativas estão corretas
Nenhuma das alternativas está correta

20 – Conhecer um computador e seu funcionamento pode trazer facilidades e gerar
vantagens no trabalho. As partes mais conhecidas de um computador são, o monitor,
gabinete, mouse e teclado. Os programas instalados no computador permitem realizar
tarefas como a criação de planilhas para acompanhar dados. O programa do Windows
que permite a criação de planilhas é:
A) Word

B)
C)
D)
E)

Excel
Avast
Skype
Paint

21 – A internet tornou-se indispensável no dia a dia das pessoas. A tecnologia avançada
permite que tenhamos acesso através de computadores, tablets, smartphones. Os
navegadores(browser) devem ser escolhidos conforme a preferencia do usuário. São
navegadores de internet, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

VLC Media Player
Google Chrome
Mozila Firefox
Firefox Focus
Microsof Edge

22 – Observe alguns artigos constantes da Lei Orgânica do Município de Abelardo Luz
sobre educação:
I – O município estimulará o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da
cultura em geral, observado o disposto na Constituição Federal.
II – O sistema de ensino municipal assegurará aos alunos necessitados, condições de
eficiência escolar.
III – Os recursos do Município serão destinados ás escolas públicas, podendo ser
dirigidos ás escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei
federal.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a afirmativa I está correta
Apenas as afirmativas I e II estão corretas
Apenas as afirmativas I e III estão corretas
Todas as afirmativas estão corretas
Nenhuma das alternativas estão corretas

23 – Os servidores tornam-se estáveis após 3 anos de efetivo exercício do serviço
nomeados através de concurso público. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Abelardo Luz, o servidor público estável só perderá o emprego:
A) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado
B) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa
C) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei
complementar federal, assegurada ampla defesa
D) Estão corretas todas as respostas anteriores
E) Nenhuma resposta está correta
24 – AS crianças inúmeras vezes sofrem acidentes. Mesmo vigiadas é comum que no
piscar dos olhos estejam envolvidas em situações de risco, como quedas, queimaduras e

engasgo. Em caso de engasgo de crianças de até 7 anos, qual é a técnica de primeiros
socorros a ser aplicada?
A) Manobra de Heimlich ou compressão abdominal
B) Colocar o dedo na garganta para tentar retirar o objeto e desobstruir a respiração
C) Tapotagem, inclinar o corpo da criança para a frente e com as mãos em concha
bater levemente nas costas até que o objeto seja expelido pela boca
D) Todas as opções estão corretas
E) Nenhuma das opções está correta
25 – Primeiros socorros são os cuidados emergenciais prestados a quem sofreu algum
tipo de acidente. Ao prestar os primeiros socorros a alguém que sofreu acidente ou
intercorrência clinica deve-se observar os seguintes princípios básicos, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Manter a calma
Avaliar a cena
Solicitar ajuda imediatamente pelo 193
Não permitir que outras pessoas se tornem vitimas
Não é necessário solicitar ajuda, já que no seu entendimento você é capaz de
socorrer sozinho

26 – Atividades psicomotoras são importantes para o ser humano em qualquer etapa da
vida, porém para as crianças é indispensável. O controle sobre o próprio corpo é a base
para aprendizados mais complexos. O desenvolvimento psicomotor da criança é
necessário pra trabalhar, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Reflexos
Desenvolvimento ósseo
Interação social
Linguagem
Equilíbrio

27 – Sobre o PNE (Plano Nacional de Educação), Lei 13.005/2014 que estabelece metas
para a educação é incorreto afirmar:
A) Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda população de 6 a 14
anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de vigência do PNE.
B) Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 5º ano do ensino
fundamental.
C) Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas,
de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica.
D) Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento
público.
E) Ampliar o investimento público na educação pública, de forma a atingir, no
mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto-PIB do país no 5º ano de
vigência do PNE e no mínimo o equivalente a 10% do PIB no fim do decênio.

28 – Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta. Segundo
o ECA, considera-se adolescente:
A)
B)
C)
D)
E)

Pessoas entre 10 e 19 anos
Pessoas entre 15 e 24 anos
Pessoas entre 12 e 18 anos
Pessoas entre 14 e 18 anos
Pessoas entre 13 e 19 anos

29 – Observe as afirmativas referentes ás atribuições do cuidados social:
I – Apoiar as pessoas em seu desenvolvimento para que elas mesmas possam
desenvolver e solucionar seus problemas individuais ou grupais.
II – Atuar promovendo igualdade, dando a devida atenção ás necessidades individuais,
respeitando e protegendo os direitos desses sujeitos.
III – Afastar dos demais a criança ou adolescente que demonstrar comportamentos
diferentes, isolando do grupo para que aprenda a agir da forma que você quer.
Aponte a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Somente a afirmação I e II estão corretas
Somente a afirmação II está correta
Somente a afirmação III está correta
Somente as afirmações II e III estão corretas
Somente as afirmações I e III estão corretas

30 – A saúde da criança certamente é acompanhada de perto pelo cuidador. Os
alimentos são fontes de energia, mas podem causar problemas como alergias,
intolerância, entre outros. São apontados como principais transtornos alimentares em
crianças:
A)
B)
C)
D)
E)

Obesidade e alergia
Desnutrição, anemia ferropriva e obesidade
Diarreia e desnutrição
Anemia ferropriva e diarreia
Vomito e obesidade

