
 

 

                                                    

 

CONCURSO PUBLÍCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 

ALEGRE PR 

 

 

 

                                                                    

        

AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetição: 

 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

            RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 06 a 10 

CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO 11 a 15 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 16 a 30 
 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva.
1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja 

correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 

2. Verifique se este caderno está completo e se a numeração das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

7. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60(sessenta) minutos. 

9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10.  Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato ficar até o término das 3 horas de prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização; 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva; 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 

 Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do estabelecimento, durante a 

realização das provas objetiva e discursiva. 

 Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 

guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive 

com prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as 

folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do envelope. 

1.4. Está disponível na última folha do caderno de questões um gabarito para ser preenchido e destacado. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Betsy 

 
Betsy esperou a volta do homem para morrer. 

 Antes da viagem ele notara que Betsy 
mostrava um apetite incomum. Depois surgiram outros 
sintomas, ingestão excessiva de água, incontinência 
urinária. O único problema de Betsy até então era a 
catarata numa das vistas. Ela não gostava de sair, mas 
antes da viagem entrara inesperadamente com ele no 
elevador e os dois passearam no calçadão da praia, 
algo que ela nunca fizera. No dia em que o homem 
chegou, Betsy teve o derrame e ficou sem comer. Vinte 
dias sem comer, deitada na cama com o homem. Os 
especialistas consultados disseram que não havia 
nada a fazer. Betsy só saia da cama para beber água. 
 O homem permaneceu com Betsy na cama 
durante toda a sua agonia, acariciando seu corpo, 
sentindo com tristeza a magreza de suas ancas. No 
último dia, Betsy, muito quieta, os olhos azuis abertos, 
fitou o homem com o mesmo olhar de sempre, que 
indicava o conforto e o prazer produzidos pela 
presença e pelos carinhos dele. Começou a tremer e 
ele a abraçou com mais força. Sentindo que os 
membros dela estavam frios, o homem arranjou para 
Betsy uma posição confortável na cama. Então ela 
estendeu o corpo, parecendo se espreguiçar, e virou a 
cabeça para trás, num gesto cheio de langor. Depois 
esticou o corpo ainda mais e suspirou, uma exalação 
forte. O homem pensou que Betsy havia morrido. Mas 
alguns segundos depois ela emitiu novo suspiro. 
Horrorizado com sua meticulosa atenção o homem 
contou, um a um, todos os suspiros de Betsy. Com o 
intervalo de alguns segundos ela exalou nove suspiros 
iguais, a língua para fora, pendendo do lado da boca. 
Logo ela passou a golpear a barriga com os dois pés 
juntos, como fazia ocasionalmente, apenas com mais 
violência. Em seguida, ficou imóvel. O homem passou 
a mão de leve no corpo de Betsy. Ela se espreguiçou e 
alongou os membros pela última vez. Estava morta. 
Agora, o homem sabia, ela estava morta. 
 A noite inteira o homem passou acordado ao 
lado de Betsy, afagando-a de leve, em silêncio, sem 
saber o que dizer. Eles haviam vivido juntos dezoito 
anos. 
 De manhã, ele a deixou na cama e foi até a 
cozinha e preparou um café puro. Foi tomar o café na 
sala. A casa nunca estivera tão vazia e triste. 
 Felizmente o homem não jogara fora a caixa 
de papelão do liquidificador. Voltou para o quarto. 
Cuidadosamente, colocou o corpo de Betsy dentro da 
caixa. Com a caixa debaixo do braço caminhou para a 
porta. Antes de abri-la e sair, enxugou os olhos. Não 
queria que o vissem assim. 
 
FONSECA, Rubem. Histórias de amor. Cia das Letras: 
São Paulo, 1997, p.9. 

 

Questão 01  

 
Betsy é: 

 
(A) A esposa da personagem. Ela estava muito doente e 

acabara de falecer. 

 

(B) A mãe da personagem que aparenta estar em estado 

terminal. 

 

 

(C) O bicho de estimação da personagem que adoeceu e 

morreu. 

(D) A filha do homem, em estado de agonia. 

 

(E) Nenhuma das alternativas. 

Questão 02  

 
Ao final do texto, por que o homem enxugou os olhos 
antes de sair? 

 
(A) Porque a sociedade recriminaria um homem que 

chorasse pela perda de alguém como Betsy. 

(B) Porque precisava trabalhar e estava atrasado. 

(C) Porque precisava disfarçar para os vizinhos o crime 

que cometera. 

(D) Porque seus olhos estavam ardendo e ele precisava 

mostrar para todos que nada sentia pela morte de 

Betsy. 

(E) Porque sua mulher não podia desconfiar do que 

ocorrera na noite anterior. 

Questão 03  

 
Este texto é um (a): 

 
(A) Artigo. 
(B) Relato de experiência. 
(C) Crônica. 
(D) Conto. 
(E) Romance. 
 

Questão 04  

 
Por se tratar de um texto da ordem do “narrar”, os 
verbos utilizados encontram-se conjugados, em sua 
maioria, no tempo: 

 
(A) Presente. 
(B) Passado. 
(C) Futuro. 
(D) Imperativo. 
(E) Particípio. 
 

Questão 05  

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Na frase, “Depois surgiram outros sintomas, ingestão 

excessiva de água, incontinência urinária”, todas as 

palavras grifadas recebem acento gráfico porque são 

proparoxítonas. 

(B) Em, “Com o intervalo de alguns segundos ela exalou 

nove suspiros iguais, a língua para fora, pendendo do 

lado da boca”, a palavra em destaque é trissílaba. 

(C) Na frase, “Começou a tremer e ele a abraçou com 

mais força”, as sílabas destacadas são exemplos de 

dígrafos. 

(D) Na frase, “Os especialistas consultados disseram que 

não havia nada a fazer”, os termos destacados formam 

um encontro consonantal. 

(E) Em “Cuidadosamente, colocou o corpo de Betsy dentro 

da caixa”, a sílaba grifada contém ditongo aberto. 
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RACÍOCINIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

 

Questão 06  

 
Dentre as alternativas abaixo assinale a CORRETA. 
 

(A) 3 > 1  
(B) 4 = 2+1/2  
(C) 1/2≤ 1/4 
(D) 2

3
> 21 

(E) 1≥2
0
 

 

Questão 07  

 
Ruth é mãe solteira, sua filha mais velha (Denise) tem 
7anos a mais que Laura a mais nova de 4 anos de 
idade. Sabendo que este ano Laura já fez aniversário, 
pode-se afirmar que na próxima terça-feira Denise fará: 
 

(A) 18 anos de idade. 
(B)  É impossível determinar a idade de Denise. 
(C) 11 anos de idade. 
(D)  21 anos de idade. 
(E) 15 anos de idade. 
 

Questão 08  

 
Na sequência (3, 4, 6, 9, 13, 18...) o número que sucede 
18 é: 
 

(A) 19 
(B) 1 
(C) 16 
(D) 32 
(E) 24 
 

Questão 09  

 
José é Bancário e ganha mensalmente de R$ 2.000,00 
deste o mesmo gastou 2/6 com alimentação, 1/6 com a 
farmácia e 1/6 com material escolar dos filhos. 
Assinale a alternativa correta que representa o valor 
aproximado que restará para José. 
 

(A) 1000,04 reais 
(B) 500,23reais 
(C) 300,55 reais 
(D) 666,66 reais 
(E) 200,15 reais 
 
 

Questão 10  

 
Uma família compromete 20% de sua renda mensal 
com alimentação 50% com dividas já pré-
estabelecidas, sabendo que a renda familiar é de R$ 
1.500,00. Assinale a alternativa CORRETA que 
representa o valor que restará para a família. 
 

(A) 200 reais 
(B) 450 reais 
(C) 100 reais 
(D) 300 reais 
(E) 50 reais 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTO DO MUNICÍPIO 

 

Questão 11  

 
Na história do Município de Jardim Alegre foi  
inicialmente denominado patrimônio Três Machados e  
passou mais tarde a se chamar patrimônio: 

 
(A) Montão Alegre 
(B) Rancho Alegria  
(C) Lote Alegre 
(D) Rancho Contente 
(E) Rancho Alegre 
 

Questão 12  

Em 2011, o Município foi contemplado com a 
construção de uma unidade de: 

 
(A) Posto de Saúde  
(B) Hospital Regional  
(C) Educação Infantil 
(D) Colégio Estadual 
(E) Creche  
 

Questão 13  

“Art. 5º - São símbolos do Município de JARDIM 
ALEGRE além dos nacionais e estaduais, 
___________________, estabelecidos por lei municipal 
aprovada por maioria absoluta da Câmara Municipal.” 
Responda a alternativa que corresponde com os 
Símbolos CORRETOS.  

 
(A) “o brasão, a bandeira e o hino” 
(B) “o brasão, o selo e a bandeira” 
(C) “a bandeira e o hino” 
(D) “o brasão, a bandeira e o hino” 
(E) “o brasão e o hino” 
 

Questão 14  

 
Edilson Gomes é Secretário do Município de Jardim 
Alegre do: 

 
(A) Meio Ambiente  
(B) Educação  
(C) Saúde  
(D) Assistência Social  
(E) Planejamento  
 

Questão 15  

 
Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social – IPARDES Jardim Alegre é 
reconhecida pelo código 411250, localiza-se na:  

 
(A) Região Norte-central Paranaense e agrupa-se na 

Macrorregião de Ivaiporã. 
(B) Mesorregião Norte-central Paranaense e agrupa-se 

na Microrregião de Ivaiporã. 
(C) Mesorregião Sul-central Paranaense e agrupa-se na 

Região de Ivaiporã. 
(D) Misorregião Norte-Sul Paranaense e agrupa-se na 

Microrregião de Ivaiporã. 
(E) Mesorregião Norte Paranaense e agrupa-se na 

Microrregião de Ivaiporã. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 16  

 
Ao criar as Casas Lares programa integrado ao 
fortalecimento às famílias de baixa renda, cabe ao 
cuidador:  
 

(A) Conversar com a criança e o adolescente que a 
casa lar é um serviço organizado para a sua 
proteção por um período de tempo indeterminado. 
 

(B) Permitir que as crianças e adolescente expressem 
seu sentimentos e desejos somente entre eles 
mesmos. 

 
(C) Receber e acolher as crianças e adolescentes e 

modo afetuoso, apresentando a casa lar. 
 
(D) Informar as crianças e adolescentes quanto a 

normas e regras, sem promover a noção de 
pertencimento e responsabilidade. 

 
(E) Oferecer materiais de higiene pessoal apenas duas 

vezes por semana. 

Questão 17  

 
Segundo o Estatuto do Idoso, é obrigação da 

comunidade da sociedade e do Poder Público, 

assegurar o direito a vida, a saúde, ao trabalho, a 

dignidade a convivência familiar, o respeito. A 

GARANTIA DE PRIORIDADE COMPREENDE: 

 

(A) Atendimento preferencial imediato e individualizado 

junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 

serviços a população.  

 

(B) Atendimento individualizado de acordo com a ordem 

de chegada apenas aos órgãos públicos. 

 

(C) Atendimento individualizado de acordo com a ordem 

de chegada nos órgãos públicos e privados de 

prestação de serviços. 

 

(D) Atendimento livre de preconceitos em que o idoso 

seja tratado como qualquer cidadão. 

 

(E) Atendimento livre de preconceito em que o idoso seja 

tratado como qualquer cidadão membro da 

população independente de sua idade, raça sexo e 

religião.  

Questão 18  
  

Com relação aos aspectos compreendido no direito a 
liberdade do idoso, assinale a afirmativa que não 
pertence: 

 
(A) Crença a culto religioso. 
(B) Pratica de Esportes e de diversões. 
(C) Participação na vida familiar e comunitária  
(D) Participação vida política, na forma da lei, apenas até 

aos 70 anos de idade. 
(E) Faculdade de ir e vir, e estar nos lugares públicos e 

espaços comunitários 

Questão 19  

 
A expressão do {pátrio poder} foi substituída 
recentemente por: 
 

(A) Poder institucional. 
(B) Poder matriarcal. 
(C) Poder familiar. 
(D) Poder patriarcal. 
(E) Nenhuma das alternativas. 

Questão 20  

 
As gestantes ou mães que manifestarem o interesse 
de entregar seus filhos para adoção e de acordo com 
as alterações do ECA artigo 13 parágrafo único serão: 

 
(A) Preferencialmente encaminhado a vara Infância e da 

Juventude. 
(B) Obrigatoriamente encaminhada ao Conselho Tutelar. 
(C) Obrigatoriamente encaminhada a vara da Infância  e 

da Juventude. 
(D) Preferencialmente encaminhada ao Conselho Tutelar. 
(E) Preferencialmente encaminhado ao Juiz de Direito. 

Questão 21  

 
De acordo com o artigo 3 do estatuto do idoso é 

CORRETO afirmar: 

 

(A) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, 

colocando-o salvo de qualquer tratamento desumano. 

 

(B) Que é obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público assegurar  ao idoso com 

absoluta prioridade, o direito a vida, a saúde  a 

alimentação, a cultura, ao esporte ao lazer ao trabalho, 

a cidadania, a liberdade, a dignidade ao respeito e a 

convivência familiar e comunitária. 

 

 

(C) Que a obrigação alimentar é solidaria, podendo o idoso 

optar entre os prestadores. 

 

(D) Que o direito a liberdade compreende entre os 

aspectos a crenças religiosas. 

(E) Garantia de acesso aos serviços públicos. 
 

Questão 22  

 
O envelhecimento de acordo com o artigo 8 do 

estatuto do idoso é um direito a sua proteção: 

  

(A) A um direito assistencial. 

(B) A um direito humano. 

(C) A um direito social. 

(D) A um direito inconstitucional. 

(E) A um direito a liberdade. 
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Questão 23  

 
No artigo 100 do estatuto do idoso é crime punível com 
reclusão de 6 meses a 1 ano e multa: 
 

(A) Negar ao idoso com  mais de 70 de anos emprego ou 
trabalho. 

(B) Negar ao idoso com mais de 65 anos emprego ou 
trabalho. 

(C) Negar ao idoso com mais de 55 anos emprego ou 
trabalho. 

(D) Negar a alguém, por motivo de idade emprego ou 
trabalho. 

(E) Negar a alguém com mais de 58 anos emprego ou 
trabalho. 

Questão 24  

 
De acordo com os princípios da Declaração do Direitos 

humanos assinale a FALSA: 

 

(A) Ninguém será mantido em regime de escravidão. 

 

(B) Ninguém será submetido a tortura. 

 

(C) Todos os seremos humanos nascem livres e iguais 

em dignidades e direitos. 

 
(D) Todo Individuo tem direito a vida, liberdade e a 

segurança pessoal. 

 

(E) Todos os seres humanos podem invocar os direitos e 

as liberdades proclamadas na Declaração , com 

prioridades para os indivíduos que exercem funções 

políticas 

Questão 25  

 
Assinale a alternativa que indica um trabalho permitido 

ao adolescente empregado,aprendiz,em regime 

familiar de trabalho,  assistido em entidade 

governamental ou não governamental. 

 

(A) Perigoso, insalubre ou penoso. 

(B) Realizados supermercados em horários comercial. 

(C) Realizado horários que prejudiquem frequentar as 

aulas. 

(D) Realizado em locais que prejudiquem a saúde física. 

(E) Noturno, realizado ente vinte horas as vinte duas 

horas. 

Questão 26  

 
São mudança que ocorrem aos poucos , mas as vezes 

progressivas, como de capacidade visual e auditivas 

esta são as: 

(A) Funcionais 

(B) Físicas 

(C) Psicossociais 

(D) Econômicas 

(E) Sensoriais 

 
 
 

Questão 27  

 
As Causas mais comuns de um comportamento de 
perambulação, agitação psicomotora comportamento 
repetitivo, qual das alternativas não é verdadeira. 
 

(A) Demências 

(B) Doenças mentais 

(C) Insônia 

(D) Dormir o dia todo 

(E) Transtorno Obsessivo Compulsivo 

Questão 28  

 
Em relação aos cuidados com a pessoa idosa, marque 
a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Tomar cuidados para na hora de dormir, ofereça 

refeições leves, escovar os dentes, vestir roupa de 

dormir. 

(B) Oferecer líquidos que contenham cafeína como café, 

chá, coca cola, chá preto. 

(C) Proporcionar atividades durante o dia como: assistir 

TV, ouvir rádio, caminhar ao sol, fazer exercícios 

dentro do seu limite. 

(D) Evitar mudanças de ambiente e alterar a rotina. 

(E) Evitar modificar a posição dos móveis. 

Questão 29  

 
Com relação a pessoa que  apresenta atraso mental ou 
seja a criança e ou adolescente que necessitam 
cuidados especiais  assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) Apresenta antes dos 18 anos de idade. 

(B) Intelectualmente deficiente em mais de duas áreas 

(C) Segurança, lazer, esporte pode ser adaptado. 

(D) Aparece sempre depois dos 25 anos de idade. 

(E) Funcionamento intelectual abaixo da média. 

Questão 30  

 
De Volta para Casa é um programa 
de______________de pessoas acometidas de 
transtornos mentais , egressas 
de_________________internaçôes.  
 
As lacunas são corretamente preenchidas por: 
 

(A) reintegração social  e longas. 
(B) reintegração social e curtas. 
(C) monitoramento e sucessivas. 
(D) monitoramento e curtas. 
(E) integração   e curtas.   
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Jardim Alegre 001/2012 
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