ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: CUIDADOR (CÓD. 132)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a
prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta)
minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (2ª ETAPA)
10 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

TEXTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

A rede mundial de computadores interligados – internet – é uma maneira muito eficiente
de se ter acesso a um grande número de informações de forma simultânea, dando oportunidade de
se interagir com outras pessoas e se debater sobre assuntos relevantes. A internet facilita a resolução
de problemas em comum sem que haja necessidade de sair de casa para reunir-se em um mesmo
lugar e hora, mas mesmo com essa vantagem ela não pode e não deve substituir o diálogo pessoal,
face a face.
A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem sempre é usada corretamente e acaba
trazendo consequências desagradáveis quando usada por pessoas inescrupulosas ou mal
intencionadas que provocam grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por isso é preciso
que se tenha responsabilidade para manipular uma ferramenta tão importante nos dias de hoje.
A cada dia que passa, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida das
pessoas. Sua utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vem
aumentando de forma rápida entre as pessoas. Cresce o número de famílias que possuem em suas
residências um computador. Esta ferramenta está auxiliando pais e filhos mostrando-lhes um novo
jeito de aprender e ver o mundo.
Hoje é possível encontrar o computador nos mais variados contextos: empresarial,
acadêmico, domiciliar; o computador veio para inovar e facilitar a vida das pessoas. Não se pode
mais fugir desta realidade tecnológica. E a educação não pode ficar para trás, vislumbrando
aprendizagem significativa por meio de tecnologias obsoletas.
Quando se aprende a lidar com o computador novos horizontes se abrem na vida do
usuário.
Nas organizações não poderia ser diferente, toda empresa necessita ser informatizada para
se manter no mercado de trabalho e acompanhar as tecnologias, o computador veio para inovar e
facilitar a vida das empresas.
Atualmente nenhuma empresa pode ficar sem o auxílio da informática, é através dela, que
tudo é resolvido. O mundo está informatizado, a informática talvez seja a área que mais influenciou
o curso do século XX. Se hoje vivemos na Era da Informação, isto se deve ao avanço tecnológico
na transmissão de dados e às novas facilidades de comunicação, ambos impensáveis sem a evolução
dos computadores.
O fruto maior da informática em nossa sociedade é o de manter as pessoas devidamente
informadas, através de uma melhor comunicação, possibilitando assim, que elas decidam pelos seus
rumos e os de nossa civilização.
Existe informática em quase tudo que fazemos e em quase todos os produtos que
consumimos. É muito difícil pensar em mudanças, em transformações, inovações em uma empresa
sem que, em alguma parte do processo, a informática não esteja envolvida.
FONTE: http://simonecappellati.blogspot.com/

CARGO: CUIDADOR (CÓD. 132)
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QUESTÃO 01

Da leitura do texto, infere-se que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 05

Sobre os elementos linguísticos do texto, é CORRETO
afirmar:

A) há dificuldades de se estabelecer limites na internet.
B) na atualidade, torna-se impossível imaginar o mundo

A) Os conectores “que” e “que”, em “que provocam

sem Internet por sua abrangência em todos os

grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por

segmentos.

isso é preciso que se tenha responsabilidade” (L.9/10),

C) a importância do computador se sobrepõe à internet.
D) as informações cada vez mais transmitidas pela internet
exemplificam a segurança que ela representa.

são iguais do ponto de vista morfológico.
B) O predicado da oração “tudo é resolvido” (L.26) é
verbal.
C) A expressão “de computadores interligados” (L.1)

QUESTÃO 02

Entre as ideias que compõem o texto, existe uma relação
subjacente de causa e consequência no fragmento
transcrito em:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “Quando se aprende a lidar com o computador, novos
horizontes se abrem na vida do usuário.” (L.20/21).
C) “A cada dia que passa, a informática vem adquirindo
cada vez mais relevância na vida das pessoas.” (L.11/12).
D) “A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem
sempre é usada corretamente” (L.7).
QUESTÃO 03

O termo “isto” (L.27) é referente a:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “O mundo está informatizado” (L.26).
C) “se deve ao avanço tecnológico” (L.27).
D) “Se hoje vivemos na Era da Informação” (L.27).
QUESTÃO 04

Sobre o termo transcrito, está CORRETO o que se afirma
em

funciona como complemento nominal.
D) A expressão conjuntiva “por isso” (L.9) tem valor
explicativo.
QUESTÃO 06

No que se refere aos recursos da língua usados no texto,
está CORRETO o que se afirma em:
A) A expressão “necessidade” (L.4) mudará de função
sintática caso haja a substituição do verbo “haver” pela
forma verbal correlata “existir”.
B) Os vocábulos “se”, em “Quando se aprende a lidar
com o computador, novos horizontes se abrem na vida
do usuário.” (L.20/21), são iguais do ponto de vista da
articulação argumentativa, quanto à intenção
comunicativa do articulista.
C) Na oração “...porém nem sempre é
corretamente” (L.7) tem predicado nominal.

usada

D) Na palavra “Hoje” (L.16) não há ocorrência de dígrafo.
QUESTÃO 07

O verbo é uma importante marca linguística do discurso,
que expressa diferentes ideias e, através de suas flexões,
informa voz, pessoa, modo, tempo e número em que está
sendo usado, além de outra categoria: aspecto.
A partir dessa informação, está CORRETO o que se afirma
sobre a forma verbal transcrita em:

A) “ou” (L.8) indica alternância excludente.

A) “poderia ser” (L.22) indica a incerteza de um fato
passado.

B) “como” (L.12) exprime ideia de conformidade.

B) “seja” (L.26) expressa um fato incerto no presente.

C) “quase” (L.33) indica aproximação.

C) “vem adquirindo”
momentânea.

D) “uma”, em “inovações em uma empresa” (L.34),
individualiza o termo “empresa”.
CARGO: CUIDADOR (CÓD. 132)

(L.11)

expressa

uma

ação

D) “haja” (L.4) indica um fato certo no presente.
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QUESTÃO 08

Leia:
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QUESTÃO 12

O termo “obsoletas” (L.19) significa:

I - “...A internet é uma ferramenta maravilhosa, (L. 7)
II - porém nem sempre é usada corretamente”. (L.7).

A) “Precisas.”
B) “modernas”.

Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma

C) “defasadas”.

ideia de:

D) “Comuns”.

A) Adição.
B) Conclusão.
C) Explicação.
D) Ressalva.
QUESTÃO 09

Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A) Os termos “lhes” (L.14) e “em um mesmo lugar”
(L.4/5) completam o sentido de um verbo.
B) O vocábulo “informática” (L.33) exerce função sintática
de objeto direto.
C) A expressão “que passa” (L.11) tem valor enfático,
podendo ser retirada da frase sem que ela sofra
alteração de natureza sintática.
D) O pronome “toda” (L.22) individualiza o substantivo
com o qual de relaciona.

QUESTÃO 13

Exerce a mesma função sintática que o termo “das pessoas”
(L.11/12) a expressão:
A) “de problemas” (L.4).
B) “de famílias” (L.13).
C) “de tecnologias obsoletas” (L.19).
D) “de dados” (L.28).
QUESTÃO 14

Os grupos de letras encontrados na palavra “grande” (L.2)
são classificados como:
A) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente.
B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente.
C) Apenas encontros consonantais
D) Apenas dígrafos

QUESTÃO 10

De acordo com texto:
A) “devidamente” (L.30) possui valor superlativo.
B) “para” (L.18) expressa finalidade.
C) “sobre” (L.3) tem valor de causa.
D) “por” (L.19) indica lugar.

QUESTÃO 15

Há dígrafo e ditongo, respectivamente, na alternativa:
A) “cresce” (L.13) e “dia” (L.11).
B) “empresas” (L.24) e “sociedade” (L.30).
C) “nossa” (L.30) e “tecnologias” (L.23).

QUESTÃO 11

D)

“mundo” (L.26) e “decidam” (L.31).

Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal
simples “influenciou” (L.26) e a composta:
A) tivesse influenciado.
B) tinha influenciado.
C) teria influenciado.
D) tem influenciado.
CARGO: CUIDADOR (CÓD. 132)
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20
QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

Sobre site de buscas na internet, utilizando a ferramenta de
pesquisa GOOGLE, julgue as afirmativas abaixo:

Considere o texto a seguir.

I.

“Programa similar ao worm e que possui mecanismos de

II.

III.

Para excluir palavras da pesquisa, coloque - antes de
uma palavra que você queira deixar de fora. Por
exemplo, Futebol –jogador.
Para pesquisar uma palavra ou frase exata, coloque o
trecho entre aspas. Por exemplo, “o maior time do
mundo”.
Para pesquisar em um site específico, coloque site:
antes
de
um
site
ou
domínio.
Por
exemplo, site:institutomachadodeassis.com.br

comunicação com o invasor que permitem que ele seja
remotamente controlado”
Trata-se de um:
A) Ransomware.
B) Rootkit.

Está CORRETO o que se afirma em:

C) Bot.

A) I e II, apenas.

D) Vírus.

B) II, apenas.
C) II e III, apenas.

QUESTÃO 20

D) I, II e III

A respeito das definições e características do hardware e do
QUESTÃO 17

software, analise as afirmações a seguir.

Em relação ao Word 2013 assinale o item INCORRETO:
A) A tecla F1 é usada para verificação de ortografia e
gramática.
B) No Word, você pode automatizar tarefas usadas com
frequência, criando e executando macros.
C) Para colocar bordas em uma página,
funcionalidade encontrada na guia DESIGN.

utilize

D) Você pode limpar facilmente toda a formatação
(como negrito, sublinhado, itálico, cores, sobrescrito,
subscrito e outros elementos) em seu texto e voltar
o texto para estilos de formatação padrão.
QUESTÃO 18

Em uma planilha elaborada no Microsoft Excel, na sua
configuração padrão, considere a seguinte fórmula, presente
na célula A1.
=MOD(7;3) + MÉDIA(1;2;3)^SOMA(2;3)

I.

O cache L1 é extremamente rápido, trabalhando
próximo à frequência nativa do processador.

II.

SETUP é um programa responsável pelo auto teste
feito sempre que ligamos o Micro.

III.

A RAM (Random Access Memory) é um tipo de
circuito eletrônico de memória que permite a leitura e
a escrita de dados.

Está CORRETO o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III

Qual será o resultado?
A) 243
B) 7777
C) 33
D) 0
CARGO: CUIDADOR (CÓD. 132)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

QUESTÕES DE 21 A 50
QUESTÃO 24

É atribuição do Cuidador:

“É a possibilidade e condição de alcance para utilização, com

A) Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária.
B) Exercer vigilância sobre os bens públicos, garantir o
funcionamento dos serviços de responsabilidade do
município, prestar colaboração à Defesa Civil.
C) Cuidar de crianças, jovens, adultos e idosos zelando
pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal,
educação, cultura, recreação e lazer.
D) Compreender
as
atribuições
de
trabalhos
administrativos e datilográficos, aplicando a legislação
pertinente aos serviços municipais.

segurança

QUESTÃO 22

Para a recuperação da saúde, é essencial o uso correto das
medicações. Para isso, são necessários alguns cuidados,
como:
I. Manter medicamentos em local seguro, protegidos da luz
direta, calor e umidade.
II. Reaproveitar frascos usados de medicamentos para
colocar outros líquidos.
III. Manter o medicamento em embalagem original.
IV. Guardar a receita médica junto à caixa de medicamento
para consultá-la quando necessário.
É verdadeiro o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I, II e III.
I, II, III e IV.
I, III e IV.
III e IV.

QUESTÃO 23

Sobre os aspectos relacionados à atividade de cuidar,
assinale a opção ERRADA.
A) O cuidado deve ser realizado de forma individualizada,
levando em consideração as particularidades e
necessidades da pessoa a ser cuidada.
B) O cuidador deve ser o vínculo entre a pessoa assistida,
a família e a equipe de saúde, deve estar sempre atento,
pronto a ouvir e ser solidário com a pessoa cuidada.
C) A pessoa acamada ou com limitações, mesmo
necessitando da ajuda do cuidador, não deve realizar
atividades de autocuidado sempre que possível.
D) Cuidar não é fazer pelo outro, mas ajudá-lo quando
necessitar, estimulando a pessoa cuidada a conquistar
sua autonomia, mesmo que seja em pequenas tarefas.
CARGO: CUIDADOR (CÓD. 132)

e

autonomia,

de

espaços,

mobiliários,

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação
e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem
como de outros serviços e instalações abertos ao público,
de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona
urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida”.
O trecho acima refere-se ao conceito de:
A) Limitação de acesso.
B) Acessibilidade.
C) Comunicação social.
D) Barreiras atitudinais.

QUESTÃO 25

As principais atividades que o cuidador deve desempenhar
em relação à pessoa cuidada são:
I. Auxiliar nos cuidados de higiene.
II. Estimular e ajudar na alimentação.
III. Comunicar à equipe de saúde sobre alterações no
estado de saúde.
É CORRETO o que se afirma em:
A) I.
B) II.
C) I, II e III.
D) I e III.
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QUESTÃO 26
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QUESTÃO 28

Assinale a alternativa INCORRETA em relação à Proteção
Social Básica.

Acerca da Proteção Social Especial - PSE, assinale a opção
INCORRETA.

A) A Proteção Social Básica tem por objetivos a

A) A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de
serviços, programas e projetos de caráter
especializado, que tem por objetivo contribuir para a
reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o
fortalecimento de potencialidades e aquisições; e a
proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento
das situações de risco pessoal e social, por violação de
direitos.

prevenção de situações de risco, por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições; além
do

fortalecimento

de

vínculos

familiares

e

comunitários.
B) Prevê um conjunto de serviços, programas, projetos e
benefícios, sempre na perspectiva inclusiva, organizados
em rede; de modo a inserir, nas diversas ações
ofertadas, o atendimento exclusivo a deficientes ou
pessoas idosas.
C) O CRAS materializa no território a presença e a
responsabilidade do Estado na proteção às famílias, por
meio do trabalho social, com foco nas vulnerabilidades
sociais e na prevenção dos riscos que afetam as famílias
e seus membros; independentemente do seu ciclo de
vida e de deficiência, de modo a resguardar a
diversidade humana.
D) Destina-se à população que vive em situação de
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação,
ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços

B) As ações desenvolvidas na PSE devem ter centralidade
na família e como pressuposto o fortalecimento e o
resgate de vínculos familiares e comunitários, ou a
construção de novas referências, quando for o caso.
C) Para a PSE, a definição e a organização dos serviços,
programas e projetos não devem considerar a
incidência dos riscos pessoais e sociais, por violação de
direitos em cada território e suas complexidades; assim
como as especificidades do público atingido como, por
exemplo, os ciclos de vida das famílias e indivíduos que
necessitem de sua atenção.
D) Na organização das ações de PSE, é preciso entender
que o contexto socioeconômico, político, histórico e
cultural pode incidir sobre as relações familiares,
comunitárias e sociais; gerando conflitos, tensões e
rupturas, demandando, assim, trabalho social
especializado.

públicos; e da fragilização de vínculos afetivos,

QUESTÃO 29

discriminações etárias, étnico-raciais, de gênero ou por
deficiência, entre outras.
QUESTÃO 27

“É um benefício individual, não vitalício e intransferível, que
garante a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo à
pessoa idosa, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à
pessoa com deficiência, de qualquer idade, com
impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, que comprovem não possuir meios
para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família”.
O benefício citado acima é o:
A) Benefício de Proteção Social.
B) Benefício de Prestação Exclusiva.
C) Benefício de Prestação Continuada.
D) Benefício Eventual.
CARGO: CUIDADOR (CÓD. 132)

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, os serviços da Proteção Social Especial de
Média Complexidade são:
I.

II.
III.
IV.
V.

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em
Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade
(PSC).
Serviço Especializado em Abordagem Social.
Serviço de Proteção Social Especial a Pessoas com
Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias.
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos – PAEFI.

A quantidade de itens CORRETOS é:
A)
B)
C)
D)

3.
4.
5.
2.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 33

Barreiras urbanísticas são:
A) Qualquer

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

entrave,

obstáculo,

atitude

ou

comportamento que dificulte ou impossibilite a
expressão ou o recebimento de mensagens e de
informações

por

intermédio

de

sistemas

de

comunicação e de tecnologia da informação.
B) As existentes nos sistemas e meios de transporte.
C) As existentes nos edifícios públicos e privados.
D) As existentes nas vias e nos espaços públicos e

O referenciamento ao CRAS traduz ainda a importância de
assegurar a integração e a complementaridade entre as
ações socioassistenciais no território, assim como a garantia,
dentre outros, de:
I. Respeito ao direito de acesso e permanência no Serviço.
II. Estabelecimento de registros, compromissos e
procedimentos comuns e/ou complementares à rede.
III. Observação do público usuário do serviço.
IV. Construção conjunta de indicadores de monitoramento
e avaliação.
A quantidade de itens CORRETOS é:

privados abertos ao público ou de uso coletivo.
A) 2.
QUESTÃO 31

São tarefas que fazem parte da rotina do Cuidador:
I. Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a
equipe de saúde.

B) 1.
C) 4.
D) 3.
QUESTÃO 34

Assistência domiciliar é:

II. Comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado
de saúde da pessoa cuidada.
III. Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa
cuidada.
É CORRETO o que se afirma em:
A) II.
B) I, II e III.
C) I e III.
D) I.
QUESTÃO 32

São atividades desempenhas pelo Cuidador, EXCETO:
A) Promover medidas de conforto, fazendo sempre com
dedicação.

A) Nome dado à redução gradual da estrutura
disponibilizada na atenção domiciliar, de acordo com a
evolução do plano terapêutico, previamente acordado,
até a alta.
B) Processo que se caracteriza pelas seguintes etapas:
indicação, elaboração do Plano de Atenção Domiciliar e
início da prestação da assistência ou internação
domiciliar.
C) O conjunto de atividades de caráter ambulatorial,
programadas e continuadas, desenvolvidas em
domicílio.
D) Ato que determina o encerramento da prestação de
serviços de atenção domiciliar em função de:
internação hospitalar, alcance da estabilidade clínica,
cura, a pedido do paciente e/ou responsável, óbito.
QUESTÃO 35

A base dos Direitos Humanos é o princípio do(a):

B) Incentivar atividades de lazer e ocupacionais.

A) cidadania.

C) Realizar mudanças de posição, intercalando cama e

B) livre arbítrio.

cadeira.
D) Realizar todas as vontades do paciente.

CARGO: CUIDADOR (CÓD. 132)

C) dignidade da pessoa humana.
D) não intervenção.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

As ações e os serviços de Saúde Pública destinados à pessoa
com deficiência devem assegurar, dentre outros:
I. Serviços de habilitação e de reabilitação sempre que
necessários, para qualquer tipo de deficiência, inclusive
para a manutenção da melhor condição de saúde e
qualidade de vida.
II. Atendimento
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domiciliar

multidisciplinar,

tratamento

ambulatorial e internação.
III. Promoção de estratégias de capacitação permanente das
equipes que atuam no SUS, em todos os níveis de
atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem

O jovem tem direito à participação social e política e na
formulação, execução e avaliação das Políticas Públicas de
Juventude. Entende-se por participação juvenil:
I. A inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários
a partir da sua concepção como pessoa ativa, livre,
responsável e digna de ocupar uma posição central nos
processos políticos e sociais.
II. O envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas
públicas que tenham por objetivo o próprio benefício, o
de suas comunidades, cidades, regiões e o do país.
III. A participação individual e coletiva do jovem em ações
que contemplem a defesa dos direitos da juventude ou
de temas voltados aos jovens.
IV. A efetiva exclusão dos jovens nos espaços públicos de
decisão com direito à voz e voto.

como orientação a seus atendentes pessoais.
IV. Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à
fertilização assistida.
É CORRETO o que se afirma em:
A) I, II e III.
B) I, II, III e IV.
C) II, III e IV.
D) I.

A quantidade de assertivas CORRETAS é:
A) 4.
B) 3.
C) 2.
D) 1.
QUESTÃO 39

A respeito do Direito à Convivência Familiar e Comunitária
das crianças e adolescentes, assinale a opção
INCORRETA.

QUESTÃO 37

A respeito do autocuidado, assinale a opção INCORRETA.
A) Autocuidado significa cuidar de si próprio. São as
atitudes, os comportamentos que a pessoa tem em seu
próprio benefício, com a finalidade de promover a
saúde, preservar, assegurar e manter a vida.
B) O cuidar do outro representa a essência da cidadania,
do desprendimento, da doação e do amor.
C) 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 fazer as atividades.
D) O autocuidado se refere somente àquilo que a pessoa a
ser cuidada pode fazer por si.

CARGO: CUIDADOR (CÓD. 132)

A) É direito da criança e do adolescente ser criado e
educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em
família substituta, assegurada a convivência familiar e
comunitária, em ambiente que garanta seu
desenvolvimento integral.
B) A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar
seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento,
será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude.
C) O poder familiar será exercido, em igualdade de
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que
dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o
direito de, em caso de discordância, recorrer à
autoridade judiciária competente para a solução da
divergência.
D) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou
por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações,
permitidas algumas designações discriminatórias
relativas à filiação.
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QUESTÃO 40

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 43

As visitas ou encontros para a orientação e o suporte aos
cuidados familiares no domicílio pode incluir um conjunto de
saberes e atividades acessíveis aos usuários (pessoa cuidada
e cuidador(a), a saber:

Observe os itens a seguir relacionados à Atenção Básica à
Saúde.

I. O apoio ao cuidador(a) familiar, dedicando momentos
para a sua escuta, orientação, reconhecimento de
direitos, estímulo à troca de vivências com outros
cuidadores(as), de modo que não se perceba sozinho.
II. O estímulo à participação de cuidadores e familiares nos
encontros do território, nas atividades de mobilização
para a cidadania e nos espaços de controle e participação
social.
III. A organização de momentos lúdicos no domicílio, em
especial, no caso do atendimento a crianças e
adolescentes com deficiência.
IV. A orientação aos usuários e cuidadores familiares sobre
o acesso à documentação pessoal e à tecnologia assistiva,
quando for o caso.

coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da

É CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I e II.
II, III e IV.
I, II e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 41

É a pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para
auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida
cotidiana.

I. É um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.
II. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa
densidade, que devem resolver os problemas de saúde
de maior frequência e relevância em seu território.
III. É desenvolvida por meio do exercício de práticas
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob
forma de trabalho em equipe; dirigidas a populações de
territórios bem delimitados, pelas quais assume a
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade
existente no território em que vivem essas populações.
É CORRETO o que se afirma em:
A) I, II e III.
B) I.
C) II.
D) I e III.

O enunciado acima refere-se a(o):
A)
B)
C)
D)

Cuidador.
Assistente social.
Técnico em Enfermagem.
Psicólogo.

QUESTÃO 42

As Políticas Públicas de Juventude são regidas pelos seguintes
princípios, dentre outros:
I. Respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva
da juventude.
II. Promoção do bem-estar, da experimentação e do
desenvolvimento integral do jovem.
III. Valorização do diálogo e convívio do jovem com as
demais gerações.
IV. Valorização e promoção da participação social e política,
de forma direta e por meio de suas representações.

QUESTÃO 44

A Atenção Básica à Saúde rege-se pelos seguintes princípios,
EXCETO:
A) equidade.
B) participação social.
C) integralidade.
D) exclusão.
QUESTÃO 45

São considerados direitos sociais, EXCETO:

É CORRETO o que se afirma em:

A) transporte.

A)
B)
C)
D)

B) alimentação.

I, II e III
I, II, III e IV
II, III e IV
I e IV

CARGO: CUIDADOR (CÓD. 132)

C) lazer.
D) liberdade.
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QUESTÃO 46

A respeito da acessibilidade, assinale a opção CORRETA.
A) A acessibilidade é um atributo essencial do ambiente
que garante a melhoria da qualidade de vida das
pessoas.
B) As decisões governamentais, as políticas públicas e
programas são dispensáveis para impulsionar uma nova
forma de pensar, de agir, de construir, de comunicar e
de utilizar recursos públicos para garantir a realização
dos direitos e da cidadania.
C) Deve estar presente nos espaços, no meio físico, no
transporte, na informação e comunicação, salvo nos
sistemas e tecnologias da informação e comunicação;
bem como em outros serviços e instalações abertos ao
público ou de uso público, tanto na cidade como no
campo.
D) A acessibilidade não contribui para o desenvolvimento
inclusivo e sustentável.
QUESTÃO 47

Sobre a relação do Cuidador com a equipe de saúde,
observe os itens a seguir.
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QUESTÃO 48

Nem sempre é fácil alimentar outra pessoa. Por isso, o
cuidador precisa ter muita calma e paciência, estabelecer
horários regulares, criar um ambiente tranquilo. São
orientações importantes, SALVO:
A) Se a pessoa cuidada consegue se alimentar sozinha, o
cuidador deve estimular e ajudá-la no que for preciso:
preparar o ambiente, cortar os alimentos, etc.
B) Sempre ofereça água ou alimentos à pessoa na posição
deitada.
C) É importante manter limpos os utensílios e os locais de
preparo e consumo das refeições.
D) Quando a pessoa cuidada estiver sem apetite, o
cuidador deve oferecer alimentos saudáveis e de sua
preferência, incentivando-a a comer.
QUESTÃO 49

São ações que podem ajudar a preservar a saúde e aliviar a
tarefa do cuidador:
I. O cuidador deve contar com a ajuda de outras pessoas,
como a ajuda da família, amigos ou vizinhos; definir dias e
horários para cada um assumir parte dos cuidados.
II. É fundamental que o cuidador reserve alguns momentos
do seu dia para se cuidar, descansar, relaxar e praticar
alguma atividade física e de lazer, tais como: caminhar,
fazer ginástica, crochê, tricô, pinturas, desenhos, dançar,
etc.
III. Sempre que possível, aprendam uma atividade nova ou
aprender mais sobre algum assunto que lhe interessa.
É CORRETO o que se afirma em:

I. As ações serão planejadas e executadas de acordo com as
necessidades da pessoa a ser cuidada e dos conhecimentos
e disponibilidade do cuidador.
II. A parceria entre os profissionais e os cuidadores deverá
possibilitar a sistematização das tarefas a serem realizadas
no próprio domicílio, privilegiando-se aquelas relacionadas
à promoção da saúde, à prevenção de incapacidades e à
manutenção da capacidade funcional da pessoa cuidada e
do seu cuidador; evitando-se assim, na medida do possível,
hospitalização, asilamentos e outras formas de segregação
e isolamento.
III. O ato de cuidar caracteriza o cuidador como um
profissional de saúde.

A) III.
B) I e II.
C) I, II e III.
D) II e III.
QUESTÃO 50

“O conjunto de faculdades e instituições que, em cada
momento histórico, concretizam as exigências de dignidade,
liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser
reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos
em nível nacional e internacional”.

É verdadeiro o que se afirma em:

O texto acima refere-se ao conceito de:

A) I e II.

A) Direitos políticos.

B) I, II e III.

B) Direitos sociais.

C) II e III.

C) Direitos humanos.

D) I.
CARGO: CUIDADOR (CÓD. 132)

D) Direitos civis.
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