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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

É meio-dia e, parece que, sob o calor que 

domina, as árvores em grupo retêm todas as 

suas folhas como se retém a respiração em 

presença de uma coisa muito suave, mas muito 

séria. As abelhas dão o mel e a cera odorífica 

aos homens que as trata; mas o que talvez tem 

mais valor que o mel e a cera é que chamam a 

atenção dele para a alegria de junho: é que lhe 

fazem gozar a harmonia dos belos meses; é que 

todos os incidentes em que elas intervêm estão 

relacionados com os céus puros, com a festa 

das flores, com as horas mais felizes do ano. 

As abelhas são a alma do verão, o relógio dos 

momentos de abundância, a asa ligeira dos 

perfumes que se difundem, a inteligência das 

irradiações que pairam, o murmúrio das 

claridades que estremecem, o canto da 

atmosfera que se estira tranquilamente, e o seu 

voo é o sinal visível, a nota convicta e musical 

das pequeninas e inumeráveis alegrias, que 

nascem do calor e vivem da luz. Fazem 

compreender a voz mais íntima das boas horas 

da natureza. A quem as tem conhecido, a quem 

as tem amado, um verão sem abelhas parece 

tão desgraçado e tão imperfeito como se não 

tivesse aves nem flores. (MAETERLINCK, 

Maurice. A vida das abelhas. São Paulo: 

Martin Claret, 2001, p. 36).  

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto acima, pode-se 

perceber que o autor:  

(A) critica as abelhas por causa de sua 

ferroada.  

(B) critica as abelhas, pois estas só aparecem 

no outono.  

(C) demonstra muito encantamento pela vida 

das abelhas.  

(D) prefere as abelhas que aparecem apenas no 

verão.  

(E) gosta mais dos pássaros e menos das 

abelhas.  

      

QUESTÃO 02 

Ainda de acordo com o texto acima, pode-se 

afirmar o seguinte:  

(A) O autor associa as abelhas com alegria.  

(B) O autor associa abelhas com dor.  

(C) O autor associa abelhas com tempo frio.  

(D) O ator associa abelhas com desgraças.  

(E) O ator associa abelhas com peixes.  

 

QUESTÃO 03 

O verbo reter, utilizado no texto (linhas 2 e 3), 

é sinônimo de:  

(A) sentir – imaginar – esticar – amortecer.   

(B) preservar – agarrar – conservar – guardar.  

(C) infiltrar – chacoalhar – nutrir – sentir.  

(D) fluir – cozer – aliar – surrupiar.  

(E) demonstrar – contestar – admoestar – fugir.  

 

QUESTÃO 04 

A palavra “odorífica”, utilizada no texto (linha 

5) significa:  

(A) desajeitada.  

(B) uniforme.  

(C) sábia.  

(D) fedorenta.  

(E) aromática.  

  

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa em que a crase está 

empregada INCORRETAMENTE: 

(A) Eu vou à praia com meus amigos.  

(B) A tarefa foi concluída graças à todos os 

participantes.  

(C) Ele vai à festa de aniversário de seu primo.  

(D) Á noite tudo estará consumado.  

(E) Eles chegarão às 21 horas.   
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Quanto vale em metros 4,6 km + 550 m? 

(A) 5.250 metros.  

(B) 5.150 metros.  

(C) 5.050 metros.  

(D) 4.050 metros.  

(E) 4.150 metros.  

 

QUESTÃO 07 

Juca dos Sinos, após trabalhar 3 anos, recebeu 

um aumento de 10% (dez por cento) e, com 

isso, seu salário chegou a R$ 1.320,00 (mil 

trezentos e vinte reais). De acordo com essas 

informações, pode-se afirmar que o salário que 

Juca dos Sinos recebia antes do incremento era 

de:   

(A) R$ 1.150,00. 

(B) R$ 1.200,00.  

(C)  R$ 1.260,00.  

(D) R$ 1.248,00. 

(E) R$ 1.197,00. 

 

QUESTÃO 08 

Em direção à escola caminhavam 2 professores 

e 7 alunos. Cada aluno carregava 7 estojos e, 

em cada estojo, havia 7 lápis. No total, quantas 

pessoas, estojos e lápis há na história?  

(A) 392. 

(B) 403. 

(C) 401.  

(D) 387. 

(E) 199. 

 

 

 

QUESTÃO 09 

Qual é o resultado de 27 x 335?  

(A) 9.035. 

(B) 9.055.  

(C) 9.045. 

(D) 8.045. 

(E) 8.455. 

 

QUESTÃO 10 

Josefa e Adolfo compraram um liquidificador 

cujo preço era de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais). Como pagaram à vista, foi-lhes 

concedido um desconto de 7%. Assinale, 

portanto, o valor pago pelo casal:  

(A) R$ 112,00. 

(B) R$ 113,45.  

(C) R$ 112,60.  

(D) R$ 113,30.  

(E) R$ 111,60. 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E 

CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO 

QUESTÃO 11 

No ano de 1914, o povoado foi elevado à 

condição de vila e recebeu o seguinte nome:  

(A) Freguesia de São João de Cerquilho.  

(B) Freguesia de Santo Antônio de Cerquilho.  

(C) Freguesia de São José dos Milagres de 

Cerquilho.  

(D) Freguesia de São José de Cerquilho.  

(E) Freguesia de Santo Inácio de Cerquilho.  
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QUESTÃO 12 

Quem foi o autor e compositor do hino da 

cidade de Cerquilho?  

(A) Ronildo Rezende de Almeida.  

(B) Roberto Requião de Camargo. 

(C) Robson Rozendo de Oliveira.  

(D) Roberto Leônidas de Camargo.  

(E) Roberto Rosendo de Camargo.  

 

QUESTÃO 13 

Segundo o sítio eletrônico da cidade, qual foi a 

população estimada para o ano de 2017? 

(A) entre 30.000 e 35.000 habitantes.  

(B) entre 35.000 e 40.000 habitantes.  

(C) entre 40.000 e 45.000 habitantes.  

(D) entre 45.000 e 50.000 habitantes.  

(E) entre 50.000 e 55.000 habitantes.  

 

QUESTÃO 14 

Como se sabe, a bandeira de Cerquilho é 

composta por três cores fundamentais: azul, 

amarelo e vermelho. Sobre o significado da cor 

azul, assinale a alternativa correta. 

(www.cerquilho.sp.gov.br/cidade/bandeira).   

(A) simboliza a perseverança, a nobreza e a 

justiça.  

(B) amor pátrio, despendimento e a coragem.  

(C) independência, atitude e disposição.  

(D) riqueza, grandeza e glória.  

(E) humanismo, beleza e vontade.  

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 15 

Assinale o biênio que foi fundamental para que 

Cerquilho se tornasse um município 

independente:  

(A) 1937/1938. 

(B) 1948/1949. 

(C) 1959/1960. 

(D) 1951/1952. 

(E) 1952/1953.  

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 16 

Qual é o órgão público que, por meio de 

assistência social, articula ou oferta serviço de 

proteção às famílias e pessoas que se 

encontram em situação de risco pessoal e 

social, por ocorrência de abandono, maus 

tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, 

cumprimento de medidas socioeducativas, 

pessoas em situação de rua, de trabalho 

infantil, entre outras, fazendo cumprir a 

política de assistência social? 

(A) Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social.  

(B) Conselhos Tutelares.  

(C) Promotoria do Bem-Estar Social.  

(D) Abrigos Permanentes.  

(E) Casas de Convivência.  

 

QUESTÃO 17 

Constitui uma atitude ética no trabalho:  

(A) Falar mal das pessoas quando elas não 

estão presentes.  

(B) Ser zeloso com as funções e respeitar os 

colegas.  

(C) Comentar dados confidenciais com 

pessoas inadequadas.  

(D) Utilizar dados confidenciais em proveito 

próprio.  

(E) Não existe ética na profissão de cuidador.   

http://www.cerquilho.sp.gov.br/cidade/bandeira
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QUESTÃO 18 

A lei n. 8824/1994 (Política Nacional do 

Idoso) tem como finalidade assegurar ao idoso 

seus direitos sociais, criando condições para 

promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade. Sobre o 

tema, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I - Propõe criar condições para promover a 

longevidade com qualidade de vida, colocando 

em prática ações voltadas apenas para os 

idosos.  

II – Assegura às crianças seus direitos sociais, 

criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade.  

III – Reconhece a questão da velhice como 

prioritária no contexto das políticas sociais.  

(A) apenas o item I é verdadeiro.  

(B) apenas o item II é verdadeiro.  

(C) apenas o item III é verdadeiro.  

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

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

 

QUESTÃO 19 

Considerando a Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), assinale a alternativa que 

constitui um princípio da Assistência Social:  

(A) Coercibilidade do Estado em detrimento 

da liberdade humana.  

(B) Amparo às crianças e aos adolescentes 

carentes.  

(C) Defesa de direitos, que visa a garantir o 

pleno acesso aos direitos no conjunto das 

provisões socioassistenciais.  

(D) Primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da política de assistência social em 

cada esfera de governo.  

(E) Universalização dos direitos sociais, a fim 

de tornar o destinatário da ação assistência 

alcançável pelas demais políticas públicas.  

 

QUESTÃO 20 

A respeito das tarefas que fazem parte da rotina 

do cuidador, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – Estimular e ajudar na alimentação, na 

locomoção e atividades físicas, tais como: 

andar, tomar sol e exercícios físicos.  

II – Deixar a critério dos familiares a 

realização das atividades de lazer e 

ocupacionais.  

III – Escutar, estar atento e ser solidário com a 

pessoa cuidada.  

IV – Transferir as medicações com prescrição 

médica para serem administradas pela equipe 

de saúde.  

V – Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a 

família e a equipe de saúde.   

(A) apenas os itens I e V são verdadeiros.  

(B) apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.  

(C) apenas os itens I, III e V são verdadeiros.  

(D) apenas os itens II, III e V são verdadeiros.  

(E) apenas os itens I, III, IV e V são 

verdadeiros.  

 

QUESTÃO 21 

De acordo com o artigo 3° do Estatuto do 

Idoso, pode-se afirmar:  

(A) que existe garantia aos serviços públicos.  

(B) que o direito à liberdade compreende a 

liberdade religiosa.  

(C) que a obrigação alimentar é solidária, 

podendo o idoso optar entre os prestadores. 

(D) que é obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, 

ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária.  

(E) que é dever de todos zelar pela dignidade 

pelo idoso, colocando-o a salvo de qualquer 

tratamento desumano.  
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QUESTÃO 22 

De acordo com o artigo 8° do Estatuto do 

Idoso, o envelhecimento é um direito 

personalíssimo e a sua proteção é um: 

(A) direito social.  

(B) direito humano.  

(C) direito coletivo.  

(D) direito internacional.  

(E) direito coercitivo.  

 

QUESTÃO 23 

O cuidador é um profissional dedicado que 

cuida com atenção e exclusividade de uma 

pessoa que esteja com alguma dependência: 

(A) definitiva ou temporária.  

(B) alimentar e de cuidados especiais.  

(C) emocional.  

(D) física.  

(E) auditiva e olfativa.  

 

QUESTÃO 24 

Ao cuidar de várias pessoas ao mesmo tempo, 

é preciso tomar algumas medidas de higiene, 

como:  

(A) Todo o material deve estar marcado com o 

nome do dono.  

(B) As escovas de dentes não devem dispor de 

protetores devido à proliferação de fungos.  

(C) É recomendável emprestar objetos de uma 

pessoa cuidada para outra.  

(D) Chupetas e mamadeiras podem ser 

utilizadas por outra pessoa desde que 

devidamente esterilizadas.  

(E) Utilizar sabonetes, xampus, remédios de 

uma pessoa em outra, desde que sejam 

repostos.  

 

 

QUESTÃO 25 

De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a permanência da criança e do 

adolescente em programa de acolhimento 

institucional, salvo comprovada necessidade 

que atenda ao seu superior interesse, não será 

superior a:  

(A) 1 ano.  

(B) 2 anos.  

(C) 3 anos.  

(D) 4 anos.  

(E) 5 anos.  

 

QUESTÃO 26 

De acordo coam a Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais, o Serviço de 

Acolhimento Institucional pertence à: 

(A) Proteção Social da Atenção Primária.  

(B) Proteção Social Especializada para Pessoas 

em Situação de Rua.  

(C) Proteção Social de Média Complexidade.  

(D) Proteção Social de Alta Complexidade.  

(E) Proteção Social Básica. 

QUESTÃO 27 

No que se refere ao Estatuto do Idoso, assinale 

a alternativa INCORRETA:  

(A) Os idosos têm direito à dignidade, ficando 

a salvo de tratamentos desumanos, violentos, 

aterrorizantes, vexatórios ou constrangedores.  

(B) Os idosos têm direito à inviolabilidade de 

sua integridade física, psíquica e moral.  

(C) Os idosos podem participar na vida 

política, na forma da lei.  

(D) Os idosos podem praticar esportes e se 

divertir, somente após consulta médica 

oferecida pelo Estado.  

(E) Os idosos podem ir, vir e estar nos locais 

públicos e espaços comunitários, ressalvadas 

as restrições legais.  
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QUESTÃO 28 

De acordo com a Lei n. 8.842/1994, a política 

nacional do idoso é regida por determinados 

princípios. Assinale a alternativa que se refere 

a um princípio desta lei:  

(A) O idoso deve ser o principal agente e o 

destinatário das transformações a serem 

efetivadas através dessa política. 

(B) Apenas a família, por estar próxima ao 

idoso, tem o dever de assegurar ao idoso os 

direitos de cidadania.  

(C) O idoso pode sofrer discriminação quando 

a idade trouxer prejuízos físicos.  

(D) Apenas o Estado tem o dever de assegurar 

ao idoso todos os direitos da cidadania.  

(E) Participação do idoso, através de suas 

organizações representativas, na formulação, 

implementação e avaliação das políticas, 

planos, programas e projetos a serem 

desenvolvidos. 

 

QUESTÃO 29 

No que diz respeito ao comportamento no 

ambiente de trabalho, assinale a alternativa 

INCORRETA:  

(A) Buscar a boa comunicação entre os colegas 

e com qualquer pessoa que se dirija a você na 

sua repartição de trabalho.  

(B) Usar roupas discretas, sem modismos. 

Decotes ousados, roupas curtas só serão 

permitidas em momentos de festas no seu 

ambiente de trabalho.  

(C) Manter um diálogo aberto com os colegas 

e, principalmente, saber ouvir com atenção.  

(D) Manter uma postura correta. Tomar 

cuidado com as redes sociais e as chamadas 

telefônicas.  

(E) Organizar-se para chegar na hora aos 

compromissos e ás reuniões de trabalho. Ter 

uma atitude cordial e prestativa também ajuda 

a manter um bom relacionamento.  

 

 

QUESTÃO 30 

Segundo a Lei n. 8.742/1993, a assistência 

social é regida pelos seguintes princípios:  

I – Igualdade de direitos no acesso ao 

atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às 

populações urbanas e rurais. 

II – Respeito à dignidade do cidadão, à sua 

autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à 

convivência familiar e comunitária, vedando-

se qualquer comprovação vexatória de 

necessidade.  

III – Parcialização dos direitos sociais, a fim de 

tornar o destinatário da ação assistencial 

inalcançável pelas demais políticas públicas.  

IV – Supremacia do atendimento às 

necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica.  

(A) apenas os itens II e IV 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) todos os itens são verdadeiros.  

 


