Prefeitura Municipal de Cerquilho PSPMC 03/2018

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
A ideia de suspender a ajuda econômica a um
governo palestino chefiado pelo Hamas pode
deixar a situação política na região mais
explosiva, de acordo com analistas israelenses.
Na opinião de especialistas que discordam da
posição do Governo de Israel, o Hamas ficará
ainda mais fortalecido se a Europa e os Estados
Unidos suspenderem o apoio econômico à
Autoridade Palestina. Segundo as autoridades
israelenses, “a comunidade internacional não
pode continuar transferindo verbas para um
governo que será liderado por uma
organização terrorista”. Mas os analistas
alertam que o boicote pode despertar a raiva da
população palestina contra o Ocidente e
aumentar o apoio à corrente fundamentalista
islâmica nos territórios ocupados. (FLINT,
Guila. Miragem de paz: Israel e Palestina. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira: 2009, p.
283).
QUESTÃO 01
De acordo com o texto, assinale a alternativa
correta:
(A) Se a ajuda econômica for suspensa, há
risco de se aumentar a violência.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 02
Ainda de acordo com o texto, assinale a
alternativa correta:
(A) O boicote econômico prejudicaria a
representatividade do Hezbollah.
(B) O boicote econômico aumentaria o
prestígio e o apoio ao Hamas.
(C) O boicote econômico prejudicaria Israel.
(D) O boicote econômico prejudicaria a
Europa.
(E) O boicote econômico prejudicaria os
Estados Unidos e a Europa.

QUESTÃO 03
A expressão “fundamentalista”, utilizada no
final do texto, pode ser substituída por:
(A) integrada.
(B) deslocada.
(C) séria.
(D) imprecisa.
(E) radical.
QUESTÃO 04

(B) O Hamas não deve boicotar
economicamente os territórios de Israel.

Em que tempo verbal está conjugada a palavra
“transferindo”, utilizada na linha 11 do texto?

(C) Se não houver boicote econômico, os
conflitos serão intensificados.

(A) presente do indicativo.

(D) O Hamas é o maior partido político de
Israel.

(C) subjuntivo.

(E) O governo israelense é contrário ao boicote
econômico.

(B) imperativo.
(D) gerúndio.
(E) particípio passado.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que o uso da crase
está correto:
(A) Os lutadores estão frente à frente.
(B) Graças à Deus.
(C) Obrigado à todos os presentes.
(D) Vire à esquerda.
(E) Vamos à pé.
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Juvenal, ao completar 18 anos, decidiu
comprar sua primeira motocicleta. Muito
empolgado com as economias que fizera desde
cedo, Juvenal chegou à concessionária e
escolheu o modelo que mais lhe agradava. A
motocicleta, no entanto, custava mais do que
ele havia imaginado e, por essa razão, resolveu
dividir o pagamento em 2 parcelas iguais.
Sabendo que o valor da motocicleta era de R$
11.890,00, assinale o valor de cada parcela:

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 09
Sílvia foi à mercearia e comprou 1,4 quilos de
tomates, 1,8 quilos de limão, 0,8 quilos de
farinha, 2,5 quilos de batata e 2,5 litros de
detergente. Ao todo, qual foi a quantidade de
alimentos comprada por Sílvia?
(A) 8,5 quilos.
(B) 6,5 quilos.
(C) 7,5 quilos.
(D) 9 quilos.
(E) 5,5 quilos.

(A) R$ 5.945,00.
(B) R$ 5.495,00.

QUESTÃO 10

(C) R$ 5.595,00.

Uma família é composta de 9 irmãos, sendo
que seis deles têm 4 filhos cada, e os outros três
têm apenas 1 filho. Ao todo, qual é o número
total de pessoas?

(D) R$ 5.795,00.
(E) R$ 6.945,00.

(A) 36.
QUESTÃO 07

(B) 27.

Qual é o resultado da soma 3,1 + 12,3 + 4,5?

(C) 37.

(A) 18,9.

(D) 26.

(B) 19,7.

(E) 46.

(C) 19,9.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E
CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO

(D) 19,5.
(E) 20,9.

QUESTÃO 11
QUESTÃO 08

Quais dos povos abaixo foram fundamentais
para a construção de Cerquilho?

Qual é o resultado da seguinte subtração?

(A) romenos, poloneses e alemães.

187,5 – 104,8 – 22,4

(B) portugueses, suíços e italianos.

(A) 82,7.

(C) finlandeses, japoneses e espanhóis.

(B) 83,7.

(D) húngaros, russos e italianos.

(C) 61,3.

(E) espanhóis, italianos e portugueses.

(D) 60,3.
(E) 62,3.

Cuidador em Serviço Residencial Terapêutico - Diurno

Página 2 de 6

Prefeitura Municipal de Cerquilho PSPMC 03/2018

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

Sobre a história da cidade de Cerquilho,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

Qual é o nome do vice-prefeito de Cerquilho?

I – Italianos, espanhóis e árabes colaboraram
na fundação da cidade.
II – Cerquilho, antigamente, pertencia à Vila
de Pirapora, atualmente Tietê.

(A) Mariano Reis de Oliveira.
(B) Aldomir José Sanson.
(C) Germano Reis de Oliveira.
(D) Antônio del Bem Juniori.
(E) Wagner Lessa Assan.

III – O lema da cidade é “hic amor vincit”.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas o item III é verdadeiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16

QUESTÃO 13

De acordo com a tipificação Nacional dos
serviços Socioassistenciais, o PAEFI é um
serviço
de
apoio,
orientação
e
acompanhamento a famílias com um ou mais
de seus membros em situação de ameaça ou
violação de direitos. PAEFI significa.

Sobre a geografia da cidade, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

(A) Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos.

I Cerquilho localiza-se na Região
Metropolitana de Sorocaba.

(B) Serviço de atendimento Estratégico a
Famílias e Indivíduos.

II – Cerquilho localiza-se na Mesorregião de
Itapetininga.

(C) Programa de Atendimento Especializado
em Famílias e Indivíduos.

III – Cerquilho localiza-se na Microrregião de
Tatuí.

(D) Programa de Atendimento Específico a
Famílias Institucionalizadas.

(A) apenas o item I é verdadeiro.

(E) Serviço de Proteção Integral à Família.

(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) apenas os itens II e III são verdadeiros.

(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas os itens I e III são verdadeiros.

QUESTÃO 17

(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.

Que nome se dá àquele(a) que exerce a função
de cuidar de pessoas dependentes numa
relação de proximidade física e ativa:

(E) todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 14
A palavra “Cerquilho”, de origem espanhola,
significa:
(A) puxado, carregado.
(B) cercado, cerquinho.

(A) auxiliar de enfermagem.
(B) enfermeiro(a).
(C) cuidador(a).
(D) agente de saúde.
(E) técnico(a) de enfermagem.

(C) iluminado, claro.
(D) alto, expoente.
(E) forte, robusto.
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 18

QUESTÃO 20

No que se refere aos direitos fundamentais
previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, os serviços de acolhimento para
crianças e adolescentes deverão estruturar seu
atendimento de acordo com os seguintes
princípios. Sobre tema, assinale a alternativa
INCORRETA:

I – Direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade.
II – O direito a uma prisão especial ao ser
privado da liberdade.
III – O direito à convivência familiar e
comunitária.
IV – O direito à vida e á saúde.
(A) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(B) apenas os itens III e IV são verdadeiros.
(C) apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.
(D) apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.
(E) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.

QUESTÃO 19
A higiene corporal é um conjunto de cuidados
que as pessoas devem ter com seu corpo para
ter melhores condições de vida, bem-estar e
saúde mental. Consiste em medidas que
garantem a limpeza do corpo, da mente e do
ambiente, a fim de garantir uma vida saudável
para as pessoas. Para tanto, é necessário:

(A) Não é aconselhável a preservação dos
vínculos familiares e comunitários, uma vez
que atrapalha a adaptação.
(B) Garantia à sua liberdade de crença e
religião.
(C) Garantia de acesso e respeito à diversidade
e não discriminação.
(D) O atendimento oferecido deve ser
personalizado e individualizado.
(E) Respeito à autonomia da criança, do
adolescente e do jovem.

QUESTÃO 21
Para se ter uma boa saúde é necessário cuidar
do corpo, da mente, bem como do ambiente em
que se vive. Nesses cuidados podemos incluir
os bons hábitos de higiene. São bons hábitos de
higiene:
(A) manter uma alimentação somente à base de
frutas, verduras e legumes.

(A) que as roupas e calçados estejam limpos e,
independente das estações do ano, o mais
importante é acompanhar o estilo pessoal de
quem está utilizando-os.

(B) jogar lixo na lixeira, independente da sua
adequação, nas ruas e nos rios.

(B) que as roupas e calçados sejam lavados,
apenas quando estiverem com a aparência de
sujos.

(D) ingestão de alimentos que estejam mal
cuidados, pois não existe preocupação, uma
vez que os alimentos não permitem contrair
doenças.

(C) que as mãos sejam lavadas somente após o
uso do banheiro.
(D) que as mãos estejam sempre limpas e os
alimentos não sejam manipulados antes da
lavagem das mesmas.

(C) manter o corpo limpo, isso se dá somente
através do banho.

(E) realizar descanso, ter pensamento e
atitudes positivas.

(E) que os cabelos, por sofrer acúmulo de
poeira
e
gordura,
sejam
lavados
preferencialmente uma vez por semana.
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

O bom cuidador é aquele que observa e
identifica o que a pessoa pode fazer por si,
avalia as condições e ajuda a pessoa a realizar
as atividades diárias. Cuidar não é fazer pelo
outro, mas ajudar o outro quando ele necessita,
estimulando a pessoa cuidada a conquistar sua
autonomia, mesmo que seja em pequenas
tarefas. Isso requer:

Considera-se idoso, para os efeitos da lei n.
8.842/1994, o indivíduo maior de:

(A) autocuidado

(E) 75 anos.

(A) 55 anos.
(B) 60 anos.
(C) 65 anos.
(D) 70 anos.

(B) cuidados médicos.
(C) noções de enfermagem.
(D) compaixão.
(E) tempo e paciência.

QUESTÃO 23
De acordo com a Lei n. 8.069/1990, é dever do
Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I – Oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do adolescente trabalhador.

QUESTÃO 26
Assinale a única alternativa que não faz parte
dos objetivos da Política Nacional de
Assistência Social (PNAS):
(A) Oferecer ações que garantam
convivência familiar e comunitária.

a

(B) Proporcionar programas que visam o
crescimento da economia, o pleno emprego, a
estabilidade de preços e o controle
inflacionário.

II – Atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade.

(C) Garantir que as ações da assistência social
sejam centradas na família.

III – Ensino Fundamental, obrigatório e
gratuito.

(D) Promover a inclusão e a equidade dos
usuários e de grupos específicos.

(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item III é verdadeiro.
(C) apenas os itens I e II são verdadeiros.

(E) Proporcionar programas, projetos, serviços
e benefícios de proteção social básica e/ou
proteção especial a famílias, indivíduos e
grupos necessitados.

(D) apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 27

O ritmo e a dinâmica do idoso devem ser:

As ações do cuidador deverão ser planejadas e
executadas de acordo com as necessidades da
pessoa a ser cuidada e dos conhecimentos e
disponibilidade do cuidador, visando sempre:

(A) desconsiderados pelos cuidadores.

(A) as atividades psicomotoras.

(B) ignorados pelos cuidadores.

(B) a integridade e o bem-estar do idoso.

(C) desvalorizados pelos cuidadores.

(C) a tranquilidade da família.

(D) deixados de lado pelos cuidadores.

(D) a saúde do cuidador.

(E) respeitados pelos cuidadores.

(E) o planejamento econômico.

QUESTÃO 24
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

A Tipificação Nacional dos serviços
Socioassistenciais de média complexidade
inclui as seguintes assertivas:

A Política de Assistência Social no Brasil
encontra-se organizada sob a forma de um
sistema
público
não
contributivo,
descentralizado e participativo. Tal sistema é
denominado:

I – Serviço de proteção às pessoas atingidas
por calamidades públicas e emergências.
II – Serviço de proteção social especial para
pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias.
III – Serviço de acolhimento oferecido por
instituições governamentais.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas o item III é verdadeiro.

(A) Sistema de Seleção Unificada (SISU).
(B) Sistema Unificado de Atendimento Social.
(C) Sistema Único de Assistência Social
(SUAS).
(D) Sistema Único de Assistência à Sociedade
(SUAS).
(E) Sistema Uniforme de Atenção Especial
(SUAE).

(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 29
De acordo com o Estatuto do Idoso, é
obrigação da comunidade, da sociedade e do
Poder Público, assegurar o direito à vida, à
saúde, ao trabalho, à dignidade, à convivência
familiar, ao respeito. A garantia de prioridade
compreende:
(A) Atendimento isento de preconceito em que
o idoso seja tratado como qualquer cidadão,
membro da população independente de sua
idade, raça, sexo e religião.
(B) Atendimento livre de preconceito em que
o idoso seja tratado como qualquer cidadão.
(C) Atendimento individualizado de acordo
com a ordem de chegada nos órgãos públicos e
privados de prestação de serviços.
(D) Atendimento individualizado de acordo
com a ordem de chegada apenas aos órgãos
públicos.
(E) Atendimento preferencial imediato e
individualizado junto aos órgãos públicos e
privados prestadores de serviços à população.
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