
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG – 

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2013 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
OFICINEIRO PARA CURSOS DE MANICURA (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 14 
Específica – Oficineiro para cursos 

de manicura (CQP) 

11) Sobre as rachaduras que surgem 
nos calcanhares é correto afirmar, EX-
CETO: 
 
a) Nas rachaduras deve ser usada, 
uma vez por semana, a lixa para 
limpeza dos pés e calcanhares; 

b) Se as rachaduras forem profundas, 
devemos tomar cuidado com giletes, 
ou mesmos evitá-los, pois podem 
causar danos maiores, ferimentos 
graves; 

c) O uso de sapatos fechados deve ser 
proibido até total melhora das ra-
chaduras; 

d) Deve ser usado creme dermatológi-
co apropriados para cada caso, que 
devem ser comprados com indica-
ções médicas e em casas ortopédi-
cas ou de podologia. 

 
12) Acerca do uso de lixas e tesouras 
para o cuidado das unhas é correto 
afirmar, EXCETO: 
 
a) O uso de tesoura para cortar as u-
nhas pode fazer com que elas las-
quem; 
b) É recomendado o uso de as lixas 
mais simples de papelão, as metálicas 
também racham e estragam as pon-
tas; 
c) Lixe as unhas sempre da borda de 
dentro para a de fora; 
d) O procedimento correto é cortar a 
unha arredondada e nunca no formato 
reto. 
 
13) Substância utilizada para amolecer 
ou abrandar inflamações nas mãos e 
pés: 
 
a) Detergente; 
b) Sabonete; 
c) Emoliente; 
d) Óleo de coco. 
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14) Acerca dos cuidados a serem ob-
servados pelas manicuras ou pedicu-
ras, é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Não é necessário que se tenha a for-
ração dos recipientes (bacias, etc) 
com sacos plásticos descartáveis 
uma vez que este não é um meio de 
contaminação; 

b) Todos os materiais utilizados de-
vem ser esterilizados, a cada clien-
te; 

c) Ao passar esmalte assegure-se que 
as camadas já estejam secas antes 
de passar as seguintes. Se você não 
fizer isso, elas podem ficar mancha-
das e feias; 

d) Pergunte sempre se a cliente deseja 
cortar as unhas e o formato deseja-
do, antes de cortar. 

 
15) Nutriente fica escasso primeira-
mente nas unhas e nos cabelos, dei-
xando ambos  enfraquecidos, opacos e 
sem vida. Isso ocorre principalmente 
quando o paciente sofre de infecções 
sérias e prolongadas, diabetes e doen-
ças da tireóide, tem carências de pro-
teínas e vitaminas ou usa certos tipos 
de medicamentos: 
 
a) Vitamina E; 
b) Cálcio; 
c) Carboidrato; 
d) Glicose. 
 
16) Aparece comumente no dedão do 
pé e sua principal causa é a manuten-
ção incorreta das unhas dos pés, alia-
da a sapatos apertados. Desse modo, 
o canto da unha se curva para baixo, 
crescendo para dentro da pele. Algu-
mas vezes provoca dor e infecção: 
 
a) Micose; 
b) Calosidade; 
c) Unha encravada; 
d) Psoríase. 
 
17) É uma doença de pele crônica, que 
pode atingir as articulações e as u-

nhas. Caracteriza-se pela vermelhidão 
e descamação da pele. Nas unhas, a-
parecem pequenas depressões, rugo-
sidade, descoloração e descolamento. 
Surge principalmente nas mãos, 
e pode ainda causar vermelhidão e 
descamação das dobras ungueais: 
 
a) Fungos; 
b) Psoríase; 
c) Verrugas; 
d) Infecção por fungos. 
 

18) Região esbranquiçada em forma 
de meia-lua, considerada com unha 
em crescimento: 
  
a) Lúnula; 
b) Raiz; 
c) Corpo; 
d) Cutícula. 
 

19) Ajuda a proteger a raiz contra in-
fecções e lesões. Ela é a proteção da 
unha, por isso só deve ser retirada 
com permissão da cliente: 
 
a) Raiz; 
b) Película; 
c) Cutícula; 
d) Cistina. 
 

20) Indique a sequência correta entre 
as atividades abaixo indicadas: 

1 - Empurre as cutículas com uma es-
pátula, em seguida corte-as com ali-
cate de cutículas; 

2 - Corte as unhas, se necessário; 
3 – Lixe as unhas; 
4 - Retire o esmalte velho; 
5 - Pinte a gosto da cliente. 
6 - Coloque de molho em água quente 
com sabão; 

 
a) 2-1-5-4-3-6; 
b) 4-2-3-6-1-5; 
c) 2-4-6-1-3-5; 
d) 3-2-1-4-6-5. 

 







