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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 7 
anos 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 R$ 2.000,00. 
Deste montante, ele 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) 500,23 reais 
(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 dívidas 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  

 
O 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.” 
Assinale a alternativa que complete a lacuna 
CORRETAMENTE.  

 
(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): 

 
(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 e 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  

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)  
considera : 
 

(A) Criança a pessoa de até 10 anos de idade, e 
adolescente entre 11 e 18 anos de idade. 
 

(B) Criança a pessoa com até 11 anos de idade 
incompletos e adolescentes de 11 e 18 anos de 
idade. 

 
(C) Criança a pessoa de até 12 de anos de idade 

incompletos e adolescentes entre 12 e 18 anos de 
idade. 

 
(D) Criança a pessoa de até 12 anos de idade e 

adolescente  entre 13 e 21 anos de idade. 
 
(E) Criança a pessoa de até 12 anos de idade 

incompletos e adolescentes maiores de 18 anos de 
idade. 

Questão 17  

 
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), o Sistema Único de Saúde promoverá 
assistência médica, odontológica prevenção a 
enfermidades para todos as crianças e  adolescentes. 
Com relação à vacinação assinale a resposta 
CORRETA: 

 
(A) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos 

recomendados pela autoridades sanitárias. 
(B) A vacinação pode ser aplicada pelas autoridades 

escolares. 
(C) A vacinação deve ser realizada sob o consentimento 

da criança menor de 05 anos de idade. 
(D) A vacinação é obrigatória  para todas as crianças. 
(E) A vacinação é obrigatória somente nos primeiros 

anos. 

Questão 18  
  

Segundo a Declaração Universal do Direitos das 

Crianças, assinale a alternativa FALSA: 

 

(A) A criança deve ser protegida contra qualquer tipo de 

preconceito, seja de raça, religião. 

 

(B) O governo e a sociedade têm a obrigação de fornecer 

os cuidados especiais para as crianças que não têm 

família, nem dinheiro para viver. 

 

(C) Seja emergência ou acidente, ou qualquer outro 

caso, a criança deverá ser a primeira a receber 

proteção dos adultos. 

 

(D) Nenhuma criança deverá sofrer por pouco caso dos 

responsáveis ou do governo, nem crueldade, 

exploração, nem será levada a fazer atividades que 

prejudiquem a saúde, educação e o desenvolvimento. 

 

(E) Toda criança tem o direito de receber educação  

primária e secundária, estendida até o ensino 

superior, para que possa desenvolver suas 

habilidades. 

Questão 19  

 
Segundo o Estatuto do Idoso, é considerado Idoso: 

 

(A) A pessoa com idade superior a 51 anos. 

(B) A pessoa com idade superior a 54 anos. 

(C) A pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de 

idade. 

(D) A pessoa incapaz de desenvolver sua habilidades por 

limitações da idade. 

(E) Unicamente e pessoa com idade superior a 65 anos. 

Questão 20  

 
Segundo a Declaração Universal dos Direitos das 

Crianças, assinale a alternativa FALSA: 

 
(A) Desde o dia em que nasce, toda criança tem o direito 

a um nome, nacionalidade, ou seja, direito de ser 
cidadão de um país. 
 

(B) Toda criança será beneficiada, sem nenhuma 
discriminação por raça, cor, sexo, religião, toda 
criança do mundo deve ter seus direitos respeitados. 

 
(C) Toda criança tem direitos à proteção especial, 

facilidades e oportunidades para se desenvolver com 
liberdade e dignidade. 

 
(D) Toda criança tem direito a crescer com saúde, mas 

mulheres grávidas não tem direitos a cuidados 
especiais e devem arcar com suas despesas relativas 
à saúde. 

 
(E) Crianças com deficiência física ou mental devem 

receber proteção e cuidados especiais. 

Questão 21  

 
O artigo 19 do Estatuto do Idoso, refere-se a maus 

tratos. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) Apenas os casos confirmados de maus tratos contra 

o idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos 

profissionais de saúde. 

 

(B) Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos 

contra o idoso serão obrigatoriamente comunicados 

pelos profissionais de saúde aos órgãos 

competentes. 

 

(C) Os casos de suspeita de maus tratos contra o idoso 

serão obrigatoriamente investigados pelos 

profissionais de saúde ou cuidadores. 

 

(D) Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos 

contra o idoso deverão ser comunicados à autoridade 

eclesiástica. 

 

(E) Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos 

contra o idoso serão obrigatoriamente comunicados 

pelos profissionais da mídia. 
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Questão 22  

 
Os dirigentes de estabelecimentos de Ensino 
Fundamental de acordo com o artigo do ECA, deverão 
comunicar os maus tratos e  níveis de repetência à(o): 
 

(A) Promotoria Pública. 
(B) Vara da Infância e da Juventude. 
(C) Conselho Tutelar. 
(D) Ministério Público. 
(E) Secretaria de Educação. 

Questão 23  

 
Se o idoso ou seus familiares não possuírem 
condições econômicas de prover o seu sustento, 
impõem o provimento: 
 

(A) À gerontologia e ao Prefeito. 
(B) Ao poder Público no âmbito social. 
(C) Ao poder Legislativo no âmbito da assistência 

judiciária. 
(D) Ao conselho municipal do idoso no âmbito do 

Judiciário. 
(E) Ao Legislativo junto com o Executivo. 

Questão 24  

 
Os serviços de acolhimento para as crianças e 
adolescente deverão estruturar o seu atendimento de 
acordo com os seguintes princípios, EXCETO: 
 

(A) Excepcionalidade do afastamento do convívio 
familiar. 

(B) Garantia de acesso e respeito à diversidade e não 
discriminação. 

(C) Garantia de liberdade de crença e religião. 
(D) Respeito à autonomia da criança,  do adolescente e 

do jovem. 
(E) Separação das crianças e adolescentes com 

vínculo de parentesco e comunitário. 

Questão 25  

 
Em relação à alimentação de lactantes que por ventura 

apresentarem diarreia, são recomendações do 

Ministério da Saúde: 

 

(A) Fornecer qualquer alimento. 

(B) Suspender o aleitamento materno. 

(C) Suspender qualquer tipo de alimento. 

(D) Restringir o uso de gorduras na alimentação.  

(E) Manter o aleitamento materno ou outro tipo de leite 

na concentração adequada. 

Questão 26  

 
Assinale a alternativa FALSA, segundo a Declaração 
dos Direitos Humanos: 
 

(A) Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou 
exilado. 

 
(B) Toda pessoa suspeita de perseguição tem o direito 

de procurar asilo. 
 

(C) Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país 
em que se encontra, inclusive o seu  e neste caso 
perderá o direito de regressar ao seu país. 

 
(D) Toda pessoa, individual ou coletiva têm o direito à 

propriedade. 

(E) Todos têm o direito e opinião, de expressão e 
religião. 

Questão 27  

 
Em caso de queda e suspeita de fraturas, é 
recomendável não movimentar a pessoa,  deve ser 
chamado o serviço de emergência, SAMU, o mais 
rápido possível, cujo número é: 
 

(A) 190 
(B) 191 
(C) 192 
(D) 193 
(E) 194 

Questão 28  

 
Aquele que exerce a função de cuidar de pessoas 
dependentes numa relação mais próxima física e ativa 
é o: 
 

(A) Agente de Saúde 
(B) Cuidador 
(C) Enfermeiro 
(D) Auxiliar de Enfermagem 
(E) Técnico de Enfermagem 

Questão 29  

 
Assinale a alternativa INCORRETA, quanto às  
responsabilidades do cuidador: 
 

(A) Manter a pessoa idosa ocupada, introduzindo 
atividades agradáveis  e tranquilizadoras. 
 

(B) Colocar o idoso sempre que possível em horários 
próximos ao por do sol ou em horários adequados 
para eles. 

 
(C) Criar um ambiente tranquilizador, abaixando o som 

do rádio ou da televisão.  
 
(D) Apagar as luzes assim que escureça. 
 
(E) Propor segurança, ficando ao seu lado, segurando 

suas mãos e conversando sobre assuntos 
agradáveis. 

Questão 30  

 
Com relação ao comportamento do idoso, o cuidador 

deve saber o que está acontecendo. Marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) O cuidador deve saber que aquele comportamento 

não é de propósito. 

(B) O cuidador deve tirar os objetos que possam 

machucá-los. 

(C) O cuidador não deve-se preocupar com sua proteção, 

a pessoa idosa é mais fraca do que ele. 

(D) O cuidador deve pedir ajuda de alguém próximo ou 

de serviços de socorro, quando sentir que está 

perdendo o controle. 

(E) O cuidador social deve se preocupar com sua 

proteção e saber que aquele comportamento não é 

de propósito. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 

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

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Jardim Alegre 001/2012 
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