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PAJEM

LINGUA PORTUGUESA

06. Assinale a alternativa em que a(s) palavra(s) da frase
abaixo estão classificadas incorretamente.

01. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas corretamente.

“O repórter não foi muito hábil ao entrevistar as crianças
órfãs.”

A) obscecado, cansaço, tijela, talvez, ajiota.
B) espontâneo,
baliza,
querosene,
possessão,
extravasar.
C) lambuzar, anestezia, bucha, boxexa, baichela.
D) cachumba, estranjeiro, genipapo, gengibre, inchada.
E) enxada, salsicha, fantoxe, deboxe, pechincha.

A)
B)
C)
D)

02. Assinale a alternativa que completa adequadamente
as lacunas das orações abaixo respectivamente.

07. Qual alternativa preenche adequadamente a frase:

I.
II.
III.
IV.

Ele não tem ________ de humor.
Pode _________ a loja. Chega por hoje.
Será que ela _________ bem o seu cavalo?
Essa cadeira está com o _________ quebrado?

A)
B)
C)
D)
E)

censo / serrar / sela / assento.
senso / cerrar / sela / assento.
censo / serrar / cela / acento.
senso / serrar / sela / acento.
censo / cerrar / cela / assento.

03. Assinale a alternativa que completa adequadamente
as lacunas das orações abaixo respectivamente.

As palavras “hábil e órfãs” são adjetivos.
As palavras “repórter e crianças” são substantivos.
As palavras “foi e entrevistar” são verbos.
A palavra “ao” é combinação de preposição com
artigo.
E) A palavra “muito” é advérbio de modo.

“Chegaram ___ casa ___ duas horas, quando ficaram
lado ___ lado e conversaram ____ claras.”
A)
B)
C)
D)
E)

a / às / a / às
à / as / à / às
a / as / à / às
à / às / a / as
a / às / à / as

08. Leia as seguintes orações:
I. O anão e o palhaço não agradaram ao público.
II. Nessa época, o tempo fica bastante instável.
Sobre elas, é incorreto afirmar que:

I.
II.
III.
IV.

________ chegou e saiu novamente.
Para _________, pessoal! Não atrapalhem!
Não o vejo _________ dois meses.
Não sei o _________ de tanta reclamação.

A)
B)
C)
D)
E)

Mau / traz / a / por quê
Mal / traz / a / porque
Mau / trás / há / por que
Mal / trás / há / porquê
Mau / traz / há / porque

04. Assinale a alternativa em que as sílabas das palavras
estão separadas corretamente.
A)
B)
C)
D)
E)

sa-i-a / ar-té-ria / pais
i-gua-i-zi-nhos / ma-is / do-í-do
doi-do / ir-re-al / Pi-a-u-í
hor-tên-si-a / en-ca-i-xar / qua-is-quer
su-bli-me / pneu / ru-a

05. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão corretas quanto à acentuação.
A)
B)
C)
D)
E)

maquinario, ibero, refém, indivíduos, cajú
historia, exigência, abotôo, platéia, raizes
creem, ninguém, carretéis, chapéu, guri
abdômens, futeis, corriamos, oxítona, monossílabo
horário, lapis, habil, juíz, países

A) Na oração I, o sujeito “O anão e o palhaço” é
composto.
B) Na oração I, o predicado “não agradaram ao público”
é verbal.
C) Na oração II, o sujeito “o tempo” é simples.
D) O predicado da oração II é “Nessa época, fica
bastante instável”.
E) Na oração II, o predicado é verbo nominal.
09. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a
colocação pronominal.
A)
B)
C)
D)
E)

Aqui se vive bem.
Quando a encontrou na rua?
Deus o abençoe.
Não te vi ontem.
Me empreste seu livro, por favor.

10. Assinale a alternativa em que a oração está pontuada
corretamente.
A) Justamente no momento em que
melhorar, ele pôs tudo, a perder.
B) Justamente, no momento, em que
melhorar ele pôs tudo a perder.
C) Justamente no momento em que
melhorar, ele pôs tudo a perder.
D) Justamente no momento, em que
melhorar ele pôs tudo, a perder.
E) Justamente, no momento em que
melhorar ele, pôs tudo a perder.

as coisas iam
as coisas iam
as coisas iam
as coisas iam
as coisas iam
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11. Em uma sala onde estava havendo uma prova
constatou-se que haviam 4 homens a mais do que o
numero de mulheres. Sabendo que nessa sala haviam
44 pessoas, quantos homens haviam na sala?
A)
B)
C)
D)
E)

20
16
34
24
36

12. Ao ser indagado sobre o preço do combustível em
determinado posto de combustíveis, Juca respondeu que
quando ele abasteceu o litro estava custando R$ 2,50,
mas que agora o combustível está 4% mais barato. Qual
o valor atual do litro de combustível praticado nesse
posto?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 2,40
R$ 2,20
R$ 2,46
R$ 2,36
R$ 2,26

13. Uma obra é concluída por 2 pedreiros trabalhando 8
horas por dia durante 12 dias. Quantos pedreiros seriam
necessários para concluir essa mesma obra se
trabalhassem 6 horas por dia durante 32 dias?
A)
B)
C)
D)
E)

4
3
1
5
2

14. Foi aplicado um capital de R$ 1.400,00 pelo período
de 1 ano a uma taxa de juros simples de 1% ao mês.
Qual o valor dos juros obtido dessa aplicação?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 168,00
R$ 220,00
R$ 112,00
R$ 347,00
R$ 218,00

15. Em uma empresa 3 técnicos formatam 12
computadores em 2 dias. Quantos técnicos seriam
necessários para formatar 36 computadores em 1 dia?
A)
B)
C)
D)
E)

02
36
18
24
20

PAJEM
16. Durante um encontro entre amigos resolveram
montar equipes para fazer algumas gincanas. Nesse
encontro, se encontravam 12 homens e 20 mulheres.
Foram formadas equipes somente do sexo masculino e
equipes somente do sexo feminino, sendo que todas
equipes foram formadas com o mesmo numero de
pessoas e com o maior numero de pessoas possíveis.
Quantas pessoas haviam em cada grupo?
A)
B)
C)
D)
E)

08
04
10
12
20

17. Em uma pesquisa para saber qual estilo de música
as pessoas preferiam foi constatado que 30% preferem
“rock”, 27% “pop”, 5% “clássica” e o restante prefere
“MPB”. Sabendo que foram entrevistadas 300 pessoas e
que todas escolheram somente um gênero musical,
quantas pessoas disseram preferir “MPB”?
A) 150
B) 114
C) 88
D) 108
E) 47

18. Uma pessoa precisava colocar um produto em uma
piscina, mas na embalagem estava escrito que ela
deveria colocar 1 litro do produto para cada metro cúbico.
A piscina mede 2 metros de largura, 3 metros de
comprimento e a água estava atingindo 1 metro de
altura. Quantos litros do produto deverão ser utilizados?
A)
B)
C)
D)
E)

01
12
06
05
08

19. Dada a seguinte equação do segundo grau:
3x² + 12x – 63 = 0. Assinale a alternativa que contem a
soma de suas raízes.
A)
B)
C)
D)
E)

0
-1
1
-4
4

20. Dois ônibus partem juntos de uma rodoviária e sabese que o primeiro ônibus retorna a rodoviária a cada 3
horas, enquanto o segundo retorna a cada 5 horas.
Depois de quantas horas os dois ônibus retornarão
juntos à rodoviária?
A) 3
B) 5
C) 10
D) 8
E) 15
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21. Quanto às proibições de venda de produtos e
serviços às crianças e adolescentes é correto afirmar
que:
A) É vedada a venda de armas, munições e explosivos,
bem como a venda de bilhetes lotéricos e
equivalentes.
B) É vedada a entrada de crianças e adolescentes em
cinemas e restaurantes.
C) É vedada a participação de crianças e adolescentes
em trabalhos escolares, bem como trabalhos
voluntários.
D) As alternativas B e C estão corretas.
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

22. Para manter a saúde do corpo precisamos de alguns
cuidados, entre eles:
A) Lavar os cabelos regularmente com sabonete.
B) Escovar os dentes por pelo menos duas vezes por
dia, utilizando o fio dental e se possível um
antisséptico bucal.
C) Tomar banho utilizando uma esponja e sabonete,
esfregando apenas os pés e braços.
D) Manter as unhas dos pés e das mãos sempre
aparadas e limpas.
E) Apenas as alternativas B e D estão corretas.

PAJEM
25. De acordo com o artigo 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente assinale a alternativa correta
quanto a pena de corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração
penal ou induzindo-o a praticá-la.
A)
B)
C)
D)

Detenção de 05 (cinco) a 20 (vinte) anos.
Reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.
Reclusão de 01 (um) a 4 (quatro) anos.
Detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e
multa.
E) Reclusão de 25 (vinte e cinco) anos e multa.

26. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente as medidas de proteção à criança e ao
adolescente serão aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos a elas forem ameaçados ou violados, que
por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; ou
ainda na hipótese de falta, omissão ou abuso dos pais
ou responsável; bem compele sua própria conduta
infracional. Assim sempre que verificada quaisquer
dessas condições poderá a autoridade competente
determinar, nos termos do artigo 101 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, dentre outras, as seguintes
medidas:
I.
II.
III.
IV.

23. Assinale a alternativa correta quanto à pena prevista
no artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente:
Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade,
procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de
ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade
judiciária competente.
A)
B)
C)
D)
E)

Detenção de 05 (cinco) anos e multa.
Reclusão de 10 (dez) anos e multa.
Reclusão de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos.
Detenção de 02 (dois) meses e multa.
Detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos.

24. Sobre a higiene das mãos é correto afirmar que:
A) É desnecessário lavar o dorso das mãos.
B) É necessário lavar as mãos sempre que estiverem
sujas.
C) Após a lavagem das mãos é recomendado o uso de
perfumes.
D) É desnecessário lavar as mãos após o uso do
banheiro.
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

V.

Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante
termo de responsabilidade;
Orientação, apoio e acompanhamento temporários;
Matrícula
e
frequência
obrigatórias
em
estabelecimento oficial de ensino fundamental;
Alta e liberação de tratamento médico, psicológico ou
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
Colocação em família substituta.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as alternativas I, III, IV e V estão corretas.
Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas.
Apenas as alternativas IV e V estão corretas.
Apenas a alternativa III está correta.
Apenas a alternativa IV está correta.

27. O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária ressalta que todas as entidades
que
oferecem
acolhimento
institucional,
independentemente da modalidade de atendimento,
devem atender aos pressupostos do ECA, tais como:
A) Estar localizado em áreas rurais e urbanas.
B) Impedir o contato da criança e do adolescente com a
sua família de origem, mesmo sem determinação
judicial.
C) Manter permanente comunicação com a Justiça da
Infância e da Juventude, informando à autoridade
judiciária sobre a situação das crianças e
adolescentes atendidos e de suas famílias.
D) Atender crianças e adolescentes com deficiência,
separada e diferente às demais crianças e
adolescentes capacitando seus funcionários para o
atendimento às suas demandas específicas.
E) Atender separadamente os sexos e idades de
crianças e adolescentes, a fim de preservar a
privacidade de cada um.
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28. De acordo com os cuidados de higiene da pessoa
cuidada, como o pajem deve proceder no banho de
chuveiro?
A) Manter porta e janelas abertas.
B) Colocar a pessoa no banho e ficar do lado de fora
esperando ela terminar.
C) Preparar o banheiro e colocar em lugar de fácil
acesso os objetos necessários para o banho.
D) Após o banho pedir para a pessoa cuidada escolher a
roupa que ela deseja usar.
E) A higiene dos cabelos deve ser realizada a cada 5
dias e nos dias frios 1 vez ao mês.

PAJEM
31. Tem como base um caminho dividido em casas
numeradas e riscado no chão com giz. Após jogar uma
pedrinha em uma casa - em que não poderá pisar -, a
criança vai pulando com um pé só até o fim do trajeto. Ao
chegar, deve retornar, apanhar a pedrinha e recomeçar,
dessa vez, atirando a pedra na segunda casa e depois
nas seguintes até passar por todas. O participante que
errar o alvo ou perder o equilíbrio passa a vez para outro.
Estamos falando do jogo:
A)
B)
C)
D)
E)

Xadrez.
Damas.
Vôlei.
Amarelinha.
Futsal.

29. A má higiene pode causar várias consequências,
entre elas estão:
I.

Doenças de pele, pele seca e gretada,
envelhecimento da pele, queimaduras da pele,
cancro de pele.
II. Caspa, piolhos, doenças do couro cabeludo.
III. Doenças infecciosas como tuberculose e hepatite.
IV. Doenças alérgicas, causadas por ácaros, pós e
bolores.
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a alternativa I está correta.
Apenas a alternativa II está correta.
Apenas a alternativa III está correta.
Apenas a alternativa IV está correta.
As alternativas I, II, III e IV estão corretas.

30. O Programa de Famílias Acolhedoras caracteriza-se
como um serviço que organiza o acolhimento, na
residência de famílias acolhedoras, de crianças e
adolescentes afastados da família de origem mediante
medida protetiva. Representa uma modalidade de
atendimento que visa oferecer proteção integral às
crianças e aos adolescentes até que seja possível a
reintegração familiar. O programa deve ter como
objetivos:

32. Jogos recreativos são jogos lúdicos ou jogos
populares que têm como objetivo divertir os jogadores.
Assinale abaixo um jogo recreativo:
A)
B)
C)
D)
E)

Pega-pega.
Basquete.
Futebol.
Judô
Handebol

33. Sobre queimaduras é correto afirmar que:
I.

1º grau: Lesão das camadas superficiais da pele, com
eritema (vermelhidão), dor local suportável e inchaço.
II. 2º grau: Lesão das camadas mais profundas da pele,
com eritema (vermelhidão), formação de flictenas
(bolhas) e inchaço, além de dor e ardência locais, de
intensidades variadas.
III. 3º grau: Lesão de todas as camadas da pele,
comprometendo os tecidos mais profundos, podendo
ainda alcançar músculos e ossos. Estas queimaduras
se apresentam secas, esbranquiçadas ou de aspecto
carbonizadas, pouca ou nenhuma dor local e não
ocorrem bolhas.
Assinale a alternativa correta.

I. O cuidado coletivo das crianças ou dos adolescentes.
II. O fortalecimento dos vínculos comunitários da
criança e do adolescente, favorecendo o contato com
a comunidade e a utilização da rede de serviços
disponíveis;
III. A omissão da história da criança ou do adolescente,
preservando registros e fotografias, inclusive, pela
família acolhedora;
IV. Preparação da criança e do adolescente para o
desligamento e retorno à família de origem, bem
como desta última para o mesmo.
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a alternativa I está correta.
Apenas a alternativa III está correta.
Apenas a alternativa II está correta.
Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
Apenas a alternativa IV está correta.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a alternativa I está correta.
Apenas a alternativa II está correta.
As alternativas I, II e III estão corretas.
Apenas a alternativa III está correta.
Apenas as alternativas I e II estão corretas.

34. Diante de um afogamento assinale a alternativa
incorreta.
A) Executar massagem cardíaca externa se a vítima
apresentar ausência de pulso e midríase (pupilas
dilatadas).
B) Remover a vítima para o hospital mais próximo.
C) Friccionar vigorosamente os braços e as pernas da
vítima, estimulando a circulação.
D) Não retirar a vítima da água em hipótese alguma até
que os bombeiros cheguem ao local.
E) Colocar a vítima deitada em decúbito dorsal com a
cabeça mais baixa que o corpo quando fora d’água.

4
ÁPICE CONCURSOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
35. Para uma alimentação saudável é necessário:
I.
II.
III.
IV.
V.

Consumir frutas, verduras e legumes.
Reduzir o consumo de alimentos gordurosos.
Reduzir o consumo de sal.
Fazer pelo menos 3 refeições ao dia.
Consumir doces, bolos, biscoitos, todos os dias, no
café da manhã e café da tarde.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.
Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas.
Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.
As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas.

36. Assinale a alternativa correta.
___________ é a posse legal que os cuidadores
adquirem
a
partir
da
convivência
com
as
crianças/adolescentes. Confere responsabilidade pela
assistência material, afetiva e educacional de uma
criança. É concedida a abrigos, famílias guardiãs e
candidatos a pais adotivos durante o estágio de
convivência, que precede à adoção.
A)
B)
C)
D)
E)

Abrigo.
Guarda.
Família substituta.
Abrigo.
Casa de repouso.

37. É vastamente reconhecido o papel da família no
cuidado e bem estar de todos os seus componentes,
uma vez que é o âmbito privilegiado e primeiro a
proporcionar a garantia de sobrevivência a seus
integrantes, especialmente aos mais vulneráveis, como
crianças e adolescentes, entre outros. Diante disso,
assinale a alternativa incorreta.
A) Os esforços para manter os vínculos familiares e
comunitários das crianças e adolescentes que se
encontram em acolhimento são de suma importância
para seu desenvolvimento saudável, possibilitando a
formação de sua identidade e sua constituição como
sujeitos e cidadãos.
B) Em situações nas quais a criança ou adolescente
necessite ser retirado de sua residência, deve ser
encaminhado para instituições que visem e
possibilitem o seu retorno à família de origem ou, em
última instância, a sua inserção em família substituta.
C) Caso a criança ou adolescente em acolhimento tiver
irmãos, estes devem se separar, caso exista claro
risco de violência, essa situação deve ser avaliada e
criada uma alternativa para o convívio entre irmãos.
D) No que tange à discussão sobre o direito à
convivência familiar e comunitária das crianças e
adolescentes em situação de risco, a preservação da
criança ou do adolescente na família de origem deve
ser tomada como prioridade, a fim de evitar a
separação e os problemas associados.
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

PAJEM
38. A gripe H1N1, ou influenza A, é provocada pelo vírus
H1N1, um subtipo do influenzavírus do tipo A. Ele é
resultado da combinação de segmentos genéticos do
vírus humano da gripe, do vírus da gripe aviária e do
vírus da gripe suína, que infectaram porcos
simultaneamente. Assinale a alternativa correta sobre
cuidados e recomendações para proteger-se contra a
infecção ou evitar a transmissão do vírus.
A) Lavar frequentemente as mãos com bastante água e
sabão ou desinfetá-las com produtos à base de
álcool.
B) Compartilhar copos, talheres ou objetos de uso
pessoal.
C) Jogar fora os lenços descartáveis depois de usados
por 03 (três) vezes para cobrir a boca e o nariz, ao
tossir ou espirrar.
D) Levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter
tocado em objetos de uso coletivo.
E) Não é necessário suspender as viagens para os
lugares onde haja casos da doença.

39. A melhor forma de se evitar a dengue é:
A) Manter a caixa d’água sempre fechada com tampa
adequada.
B) Deixar folhas e galhos nas calhas, pois isso não tem
nada haver com a dengue e sim é uma forma de
adubo.
C) Encher de areia até a borda os pratinhos dos vasos
de planta.
D) Colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira
bem aberta para que não fique com mau cheiro.
E) As alternativas A e C estão corretas.

40. A __________________é o exercício físico mais
completo de todos e é através dela que agregamos
valores e virtudes à nossa vida. É através dela também
que as crianças ampliam os conhecimentos sobre si,
sobre o mundo e sobre tudo que está ao seu redor.
A)
B)
C)
D)
E)

Brincadeira.
Arte.
Meditação
Música.
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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