
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG – 

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2013 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
OFICINEIRO PARA CURSOS DE CABELEREIRO (CQP) 

Leia atentamente as instruções abaixo: 
 

- Esta prova contém 20 questões de múltipla escolha com 04 opções de resposta cada; 
- Confira a quantidade de questões e de páginas desta prova e seus dados que constam da folha de respos-

tas que está sendo entregue junto com esta prova; 
- Transcreva para a Folha de Respostas a alternativa que julgar correta; 
- Assinale somente uma alternativa em cada questão; 
- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas ou contiver rasuras; 
- Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra; 
- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, seu caderno de 

questões. 
- A prova objetiva será disponibilizada no site no ato da publicação do Gabarito Oficial e ficará disponível 

para os candidatos até o dia 18/07/2013. 
- O candidato poderá utilizar o verso da prova para cálculos, se necessário; 
- O candidato poderá anotar suas respostas somente na folha de rascunho padrão entregue pelo Fiscal de 

Sala; 
- Leia com atenção cada questão da prova e não deixe nenhuma sem resposta; 
- Faça a prova com calma; 
- Duração desta prova: (02h30min) Duas horas e trinta minutos;  
- A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de decorridos 60 minutos do início das 

mesmas; 
- O gabarito oficial será divulgado no site e no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social a partir das 09 horas do dia 15/07/2013; 

 
ATENÇÃO ao preencher a Folha de Respostas! 

E não esqueça de assiná-la no campo apropriado! 
A não assinatura na Folha de Respostas elimina o candidato! 

 
A Folha de Respostas contém as necessárias instruções de seu preenchimento. 

 
Boa Prova! 

 
 
Inscrição nº: 
 
 
Nome do candidato: 
 
 

 

 

 
Reis & Reis Auditores Associados
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PROVA Nº 05 
Aspectos Profissionais, Cultura e 

Conhecimentos Gerais 

 
01) Nos termos da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos é correto 
afirmar, EXCETO: 
 
a) Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direi-
tos; 

b) Todo ser humano é obrigado a fazer 
parte de uma associação, desde 
que pacífica; 

c) Todo ser humano tem capacidade 
para gozar os direitos e as liberda-
des estabelecidos nesta Declaração, 
sem distinção de qualquer espécie, 
seja de raça, cor, sexo, idioma, re-
ligião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer 
outra condição; 

d) Todos são iguais perante a lei e têm 
direito, sem qualquer distinção, a 
igual proteção da lei. 

 
02) A coordenação e as normas ge-
rais correlatas às ações governamen-
tais na área da assistência social são 
promovidas: 
 
a) Pela esfera federal de governo; 
b) Pela esfera estadual de governo; 
c) Pela esfera Municipal de governo; 
d) Pelas Organizações Não Governa-

mentais. 
 
03) Em nível municipal qual é a ins-
tância deliberativa do SUAS, de cará-
ter permanente e composição paritária 
entre governo e sociedade civil: 
 
a) Secretaria Municipal de Assistência 

Social; 
b) Conselho Municipal de Assistência 

Social; 
c) Conselho Municipal de Educação; 
d) Instituto Municipal de Previdência 

Social. 
 

04)  A instância coordenadora da Po-
lítica Nacional de Assistência Social é 
o: 
 
a) Conselho Nacional de Assistência 

Social; 
b) Ministério do Desenvolvimento So-

cial e Combate à Fome; 
c) Secretaria Nacional de Combate à 

fome; 
d) Ministério da Previdência Social. 
 
05) A gestão das ações na área de 
assistência social fica organizada sob a 
forma de sistema: 
 
a) Descentralizado e participativo; 
b) Descentralizado e individualiza-
do; 

c) Centralizado e comutativo; 
d) Centralizado e participativo. 
 
06) Nome dado à garantia de um 
salário-mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 65 (sessen-
ta e cinco) anos ou mais que compro-
vem não possuir meios de prover a 
própria manutenção nem de tê-la pro-
vida por sua família: 
 
a) Bolsa Família; 
b) Pensão; 
c) Aposentadoria; 
d) Benefício de Prestação Continuada. 
 

07)  A assistência social tem por objetivos, 
EXCETO: 

a) A proteção à família, à ma-
ternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice; 

b) A promoção da integração ao 
mercado de trabalho; 

c) A habilitação e reabilitação 
das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida 
comunitária; 

d) A garantia de emprego à pes-
soa com deficiência e ao idoso. 
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08)  A determinação, por prazo certo, 
para a inclusão da mulher em situação 
de violência doméstica e familiar no 
cadastro de programas assistenciais 
do governo federal, estadual e munici-
pal é promovida: 
 
a) Pelo Prefeito Municipal; 
b) Pelo Conselho Municipal de Assistên-
cia Social; 

c) Pelo Juíz; 
d) Pelo cônjuge. 
 

09) A garantia de prioridade do idoso 
compreende, EXCETO: 

a) Atendimento preferencial 
imediato e individualizado junto aos 
órgãos públicos e privados prestado-
res de serviços à população; 

b) Preferência na formulação e 
na execução de políticas sociais pú-
blicas específicas; 

c) Viabilização de formas alter-
nativas de participação, ocupação e 
convívio do idoso com as demais ge-
rações; 

d) Proibição do atendimento do 
idoso por sua própria família, com 
obrigatoriedade do atendimento asi-
lar. 

 
10) Nos termos estabelecidos na Lei 
Maria da Penha, são formas de violên-
cia doméstica e familiar contra a mu-
lher: 
 
I - a violência física; 
II - a violência psicológica; 
III - a violência sexual; 
IV - a violência patrimonial. 
 
Indique a alternativa correta: 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas; 
b) Apenas as afirmativas I, II e III es-
tão corretas; 

c) Apenas as afirmativas I e II estão 
corretas; 

d) Apenas as afirmativas II, III e IV 
estão corretas. 

PROVA Nº 15 
Específica – Oficineiro para cursos 

de Cabelereiro (CQP) 

11) Parte do cabelo que é responsá-
vel pela elasticidade e resistência: 
 
a) Raiz; 
b) Medula; 
c) Córtex; 
d) Folículo piloso. 
 
12) Sobre o pH do cabelo é correto 
afirmar, EXCETO: 
 
a) O termo pH é usado para determi-
nar o grau de acidez ou alcalinidade de 
uma substância líquida; 
b) A camada hidrolipídica que protege 
o cabelo, a pele e a unha têm pH áci-
do; 
c) Todos os produtos que entram em 
contato com o corpo humano devem 
ser neutros (pH igual ao do cabelo, 
pele e unha) ou levemente ácidos; 
d) Se lavarmos o cabelo 
com xampu alcalino suas cutículas fe-
cham, ele fica com brilho e fácil de 
pentear. 
 
13) A seguir constam características 
dos cabelos cacheados, EXCETO: 
 
a) Tendem a ser mais secos devido seu 
formato em espiral que dificulta sua 
hidratação; 

b) Como geralmente são cheios preci-
sam de hidratação constante para 
que fiquem mais brilhantes, sedosos 
e não muito volumosos; 

c) São cabelos com alto teor de oleosi-
dade, devido à produção excessiva 
de gordura pelas glândulas sebáceas 
do couro cabeludo; 

d) Recomenda-se evitar penteá-los a 
seco, procurando penteá-los quando 
ainda estiverem úmidos, para man-
ter sua estrutura intacta, desemba-
raçando-os cuidadosamente, inici-
ando sempre das pontas até a raiz. 
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14) Seus níveis determinam a cor dos 
cabelos  e sua falta nos cabelos huma-
nos provoca uma cor esbranquiçada, 
podendo ser processo decorrente do 
envelhecimento: 
 
a) Melanina; 
b) Oleosidade; 
c) Glândulas sebáceas; 
d) Shampoo. 
 
15) São fatores que causam as pontas 
duplas, EXCETO: 
 
a) Processos químicos; 
b) Água do mar; 
c) Uso de secador e chapinha; 
d) Corte regular. 
 
16) Cabelo seco é a denominação 
cosmética para cabelos não sedosos, 
devido à pouca produção de: 
 
a) Melanina; 
b) Gordura; 
c) Descamação; 
d) Queratina. 
 
17) Mineral fundamental para a oxige-
nação, reconhecido no mundo cosmé-
tico/científico como ideal para o forta-
lecimento capilar: 
 
a) Cálcio; 
b) Manganês; 
c) Zinco; 
d) Silício. 

 
18) São benefícios da queratina para 
os cabelos, EXCETO: 
 
a) Melhora brilho e a textura dos cabe-
los; 

b) Reduz a retenção de água; 
c) Auxilia na penetração e fixação de 
tinturas; 

d) Previne a formação de pontas du-
plas e restaura as existentes. 

 

19) Avalie as afirmativas sobre tintura 
de cabelo e indique a INCORRETA: 
 
a) Para facilitar a aplicação da tintura, 
deve-se ter à disposição alguns ma-
teriais: kit de coloração, pincel para 
coloração, um recipiente para arma-
zenar o produto, pente fino (se pos-
sível com cabo estreito para a divi-
são das mechas) e presilhas; 

b) Primeiramente é recomendado que 
se faça um teste de toque, para cer-
tificar que a cliente não possui aler-
gia ou alguma reação contrária ao 
produto; 

c) Antes de começar a tingir, aplique 
um creme, gel de cabelo ou vaseli-
na, sobre as orelhas, testa, pescoço 
e nuca, para que a tinta não cri-
e manchas na pele; 

d)  O ideal é que o cabelo esteja mo-
lhado, pois o sebo produzido  pelas 
glândulas sebáceas dificultam o cou-
ro cabeludo a receber melhor a 
química. 

 
20) O corte de cabelo degradê não é 
indicado para qual dos tipos de cabelos 
indicados abaixo: 
 
a) Lisos; 
b) Cacheados; 
c) Com franjas; 
d) Oleosos. 
 

 







