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CADERNO DE PROVAS
CUIDADOR INFANTIL

___________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

EDITAL Nº 003/2016
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - SC
CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
CUIDADOR INFANTIL
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR:

d)

utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou
equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/
ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;

e)

faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;

• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme solicitado no ato da inscrição, e questões de conhecimentos gerais, matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.

f)

fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;

g)

descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão de Respostas;

h)

recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartão de
Respostas ao término do tempo destinado à sua realização;

• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido. O
candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu
se encontra devidamente identificado no Caderno de Provas.

i)

ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de
Respostas;

j)

não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;

k)

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;

l)

for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/
ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de provas e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.

• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada
umas das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas
(A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à alternativa correta.
Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em mais de uma alternativa
anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta
esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa,
cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A leitora
óptica é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente. Exemplo:
• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição
dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma
delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estarão autorizados a emitir opinião nem a prestar
esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a
resposta.
• Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o CADERNO DE
PROVA e o CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o
rascunho do gabarito que se encontra na última página do caderno
de prova.

• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não amasse,
não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.

• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não lhe sendo
mais permitido o ingresso aos sanitários.

• SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO o candidato que,
durante a realização das provas:

• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.

a)

retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;

b)

for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer questões/itens das provas;

• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

c)

usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a
sua realização;

• O gabarito preliminar da prova estará disponível em
06/03/2016, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Catanduvas (http://www.catanduvas.sc.gov.br) e na página
da Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 5

QUESTÃO 1

Identifique a alternativa que completa
corretamente as lacunas da frase a seguir:

As palavras cristal, lamentável e bênção
são, respectivamente:
(A) oxítona – paroxítona – paroxítona.
(B) paroxítona – paroxítona – oxítona.
(C) oxítona – paroxítona – proparoxítona.
(D) proparoxítona – oxítona – paroxítona.

“______________ de criticada, a atitude do aluno agradou a muitos, pela
_____________ e _____________. ”
(A) Apezar
(B) Apesar
(C) Apesar
(D) Apesar

–
–
–
–

expontaneidade – descrição.
expontaneidade – discrição.
espontaneidade – discrição.
espontaneidade – descrição.

QUESTÃO 2
A alternativa em que todas as palavras
apresentam hiato é:
(A) doer – arrogância – transportou.
(B) distinguia – transportou – juízo.
(C) juízo – mão – doer.
(D) juízo – doer – distinguia.
QUESTÃO 3
Assinale a alternativa em que a colocação do pronome oblíquo átono “me” está
INCORRETA:
(A) Ontem me disseram que a palestra foi adiada.
(B) Me diga o que ela pensa sobre o assunto.
(C) Não me renderei aos seus apelos.
(D) Traga-me a encomenda, por favor.
QUESTÃO 4
A alternativa em que as palavras estão escritas corretamente é:
(A) cazulo – ajiota – berinjela.
(B) jiló – casulo – beringela.
(C) fantoche – jiló – contágio.
(D) contágio – agiota – fantoxe.

QUESTÃO 6
Assinale a alternativa que preenche os espaços corretamente:
“Numa única _____________, a Câmara Federal aprovou a ____________ de
dois parlamentares julgados corruptos,
_____________ lamentavelmente ainda
desfrutam de muitos ________________. ”
(A) sessão – cassação – mas que – privilégios.
(B) sessão – cassação – mas que – previlégios.
(C) seção – cassação – mais que – privilégios.
(D) seção – cassação – mas que – privilégios.
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QUESTÃO 7
Leia o poema a seguir:
Procura da poesia
Penetra surdamente no reino das palavras
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, mas não há desespero,
Há calma e frescura na superfície intata.
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.
Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam.
Espera que cada um se realize e se consuma
Com seu poder de palavra
E seu poder de silêncio.
Não forces o poema a desprender-se do limbo.
Não colhas no chão o poema que se perdeu.
Não adules o poema. Aceita-o
Como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço.
Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra
E te pergunta, sem interesse pela resposta,
Pobre ou terrível, que lhe deres:
– Trouxeste a chave?

QUESTÃO 10
Coloque V (verdadeiro) ou F (falso), considerando a adequação às normas de concordância verbal:
(
(
(
(

) Fazem vinte anos que eu estive aqui.
) Deve haver pessoas interessadas pela
vaga de emprego.
) Deve existir razões para ele retirar-se do
grupo.
) Um e outro descendiam de famílias ilustres.

(A) V – F – V – V.
(B) F – V – F – F.
(C) F – V – F – V.
(D) V – V – F – F.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

(Carlos Drummond de Andrade – fragmento)

A palavra destacada no texto possui o seguinte significado:
(A) amar.
(B) insistir.
(C) lisonjear.
(D) deixar.
QUESTÃO 8

A decomposição de dois números naturais
obteve o seguinte resultado: 2 x 32 e 24.
Os números aos quais correspondem essas decomposições nessa ordem são, respectivamente:
(A) 12 e 8.
(B) 18 e 16.
(C) 16 e 18.
(D) 8 e 12.

Assinale a alternativa em que o uso do
“porquê” está INCORRETO:
(A) Por que você comprou este casaco?
(B) Será deselegante se você perguntar novamente por quê!
(C) Não consigo entender o porquê da sua ausência.
(D) Desejo saber porque você voltou tão tarde
para casa.

QUESTÃO 12
Dentro da estatística existem três medidas de Tendência Central, que são: Média,
Mediana e Moda. Observe a imagem a seguir e determine a mediana das alturas
desses jogadores.

QUESTÃO 9
A substituição do segmento grifado por um pronome foi realizada de modo INCORRETO em:
(A) Se eu puder, direi a você toda a verdade.
– direi-o
(B) Avisamos os nossos alunos que amanhã
não haverá aula. – Avisamo-los
(C) Entregaram o convite ao diretor. – Entregaram-lhe
(D) A professora pôs os boletins na mesa dela.
– A professora pô-los

Fonte: <http://geniodamatematica.com.br/blog/2015/06/16/
media-moda-mediana-variancia-e-desvio-padrao/>.

(A) 1,61
(B) 1,62
(C) 1,64
(D) 1,66

m.
m.
m.
m.

CONHECIMENTOS GERAIS - CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA DE CATANDUVAS - SC

QUESTÃO 13
Vamos supor que para cada 2 crianças brasileiras nascidas, teremos 5 crianças chinesas.
Assim, se nascerem 120 crianças brasileiras,
a quantidade de crianças chinesas será de:
(A) 150.
(B) 180.
(C) 250.
(D) 300.
QUESTÃO 14
Resolva as duas equações representadas
pelas balanças na figura a seguir. Qual é a
diferença entre os resultados da primeira
balança em relação à segunda balança?
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QUESTÃO 16
Nome da barragem que rompeu em Minas
Gerais causando grande tragédia:
(A) Itaipu.
(B) Belo Monte.
(C) Mariana.
(D) Santa Anna.
QUESTÃO 17
O ano da emancipação do Município de
Catanduvas é:
(A) 1973.
(B) 1963.
(C) 1953.
(D) 1968.

(A) -8.
(B) 14.
(C) -11.
(D) 3.

QUESTÃO 18
Uma cultura tradicional do Município de
Catanduvas:
QUESTÃO 15

Proporção refere-se a duas grandezas diferentes que, quando comparadas, possuem o mesmo resultado.

(A) Erva-Mate.
(B) Arroz.
(C) Soja.
(D) Aveia.
QUESTÃO 19
Segundo o Estatuto do Servidor Público
de Catanduvas, o servidor estável poderá
perder o cargo nas seguintes condições,
EXCETO em:

Fonte: <https://www.algosobre.com.br/matematica/razao-e-proporcao.html>.

Na figura apresentada, as grandezas consideradas são o peso e o valor. Como podemos observar, ao comprarmos um molho
de tomate de 450 gramas estaremos saindo
no lucro. Qual deveria ser o preço do molho
de tomate do tipo B, de modo que houvesse
uma proporção entre as duas caixas?
(A) R$
(B) R$
(C) R$
(D) R$

5,80.
5,40.
5,20.
4,80.

(A) virtude da falta de recursos, por decisão
motivada do Prefeito.
(B) virtude de sentença judicial transitada em
julgado.
(C) processo administrativo disciplinar.
(D) avaliação de desempenho no qual lhe seja
assegurada ampla defesa.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

O retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando, pelo Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, forem
declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria é:

Segundo o Estatuto do Servidor Público
de Catanduvas, assinale a alternativa correta referente às férias:

(A) readaptação.
(B) reversão.
(C) realocamento.
(D) reintegração.
QUESTÃO 21
Segundo o Estatuto do Servidor Público
de Catanduvas, o retorno do servidor ao
cargo ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo corresponde a:
(A) reintegração.
(B) readaptação.
(C) reversão.
(D) recondução.
QUESTÃO 22
As hipóteses de vacância do cargo público
previstas no Estatuto do Servidor Público
de Catanduvas são:
(A) exoneração, demissão, promoção, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento.
(B) exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento.
(C) exoneração, demissão, promoção, lotação
provisória, aposentadoria, posse em outro
cargo inacumulável e falecimento.
(D) exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria e falecimento.

(A) As férias deverão ser gozadas integralmente, sendo vedado o fracionamento.
(B) O pagamento do adicional de férias ocorrerá sempre ao final do período de gozo.
(C) Em hipótese alguma será permitida a conversão, parcial ou total, das férias em dinheiro.
(D) As férias poderão ser fracionadas em até
quatro períodos, não podendo nenhum deles ser inferior a sete dias.
QUESTÃO 24
Segundo a Lei Orgânica de Catanduvas,
quanto à administração pública, assinale
a alternativa correta:
(A) Os cargos em comissão e as funções de
confiança serão exercidos, obrigatoriamente, por servidores ocupantes de cargos de
carreira técnica ou profissional.
(B) Não há possibilidade de contratação por
tempo determinado ou provisória.
(C) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como
aos estrangeiros, na forma da lei.
(D) Os vencimentos dos cargos do poder legislativo não poderão ser superiores a noventa por cento em relação aos pagos pelo
poder executivo.
QUESTÃO 25
Segundo a Lei Orgânica de Catanduvas,
quanto às atribuições do Prefeito Municipal, é correto afirmar:
(A) Tem competência para nomear e exonerar
secretários municipais, encaminhando para
homologação da Câmara de Vereadores.
(B) Tem competência para autorizar as despesas públicas, inclusive aqueles da Câmara
de Vereadores.
(C) Tem competência para autorizar a realização de plebiscito, sempre que a Câmara de
Vereadores decidir contrariamente aos interesses da Prefeitura.
(D) Tem competência privativa para sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir regulamentos
para sua fiel execução.
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QUESTÃO 26
Realizar curativo do coto umbilical é necessário para:
(A) manter a umidificação e evitar o sangramento.
(B) promover a cicatrização, por meio da mumificação, e evitar a contaminação local.
(C) limpar e cuidar da pele do local.
(D) tirar a pele e deixar escamar.
QUESTÃO 27
O material necessário para limpar o coto
umbilical deve ser:
(A) mercúrio, água oxigenada e cotonete.
(B) frasco de água oxigenada, mertiolate e esparadrapo.
(C) frasco com álcool a 70%, cotonete e gaze.
(D) água oxigenada, esparadrapo e gaze.
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QUESTÃO 28
Escreva V para as sentenças verdadeiras
e F para as sentenças falsas:
(

) A troca de fraldas deve ser feita regularmente, sem deixar acumular urina e/ou
fezes, para evitar a dermatite causada
pelo excesso de umidade e exposição à
acidez da urina.
( ) Na troca de fraldas a região deve ser
limpa somente com água, sendo desnecessária a aplicação de pomadas, óleos,
cremes e/ou loções, que podem causar
irritação ou ser absorvidos pela pele intoxicando o organismo.
( ) As dobras cutâneas e os espaços entre
os dedos, quando permanecem úmidos,
podem tornar-se locais propícios ao desenvolvimento de micoses.
( ) O leite materno é um alimento completo
que atende a todas as necessidades do
organismo da criança e a protege de infecções.
( ) Ao terminar a mamada, o bebê deve ser
colocado para eructar (arrotar). A posição ideal é vertical com a cabeça apoiada
sobre o ombro materno.
( ) Os motivos do desmame não estão relacionados a fatores sociais, culturais e
emocionais.
Assinale a única sequência correta de
acordo com as sentenças apresentadas:
(A) V
(B) V
(C) V
(D) V

–
–
–
–

V – V – V – V – F.
V – V – F – V – F.
V – F – V – F – V.
F – V – V – V – F.
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QUESTÃO 29
Relacione as colunas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Pneumonia
Diarreia
Prematuridade e baixo peso ao nascer
Infecções e outros problemas dos recém-nascidos
Anomalias congênitas
Complicações do parto
Asma
Desnutrição proteico-calórica
Depressão
Cárie

(

) É um acometimento que não causa risco
à criança, porém provoca diversos problemas à saúde, como dor, infecção, deformidade, entre outros.
( ) Pode vir da história pessoal de abuso sexual.
( ) Causa fraqueza, cansaço e debilita a
criança.
( ) É uma doença comum no inverno em
razão do tempo frio. No entanto, pode
ocorrer em qualquer época do ano, caso
a criança seja alérgica e tenha contato
com o agente causador.
( ) São sempre um risco latente, e é por
isso que a pessoa precisa de assistência
obstétrica de qualidade.
( ) Podem até não ser comuns, mas infelizmente podem ser muito graves. Alguns,
inclusive, podem ser prevenidos, como a
anencefalia.
( ) Muitas vezes, uma doença leva à outra,
daí elas serem contadas em conjunto.
( ) Elas predispõem o recém-nascido a uma
série de complicações, além da morte
súbita.
( ) Durante os primeiros anos de vida o sistema imunológico da criança é deficiente
e, dessa forma, é muito comum microrganismos causarem infecções.
( ) As infecções respiratórias inferiores incluem não apenas as bacterianas, mas
também as virais, como a bronquiolite.
Assinale a sequência correta:
(A) A – B – C – D – E – F – G – H – I – J.
(B) E – J – H – G – F – I – A – B – C – D.
(C) B – C – A – E – F – J – D – I – G – H.
(D) J – I – H – G – F – E – D – C – B – A.

QUESTÃO 30
De acordo com Marcondes (1994), o desenvolvimento é o aumento da capacidade do indivíduo na realização de funções
cada vez mais complexas. Também pode
ser compreendida como um conceito amplo que se refere a uma transformação
complexa, contínua, dinâmica e progressiva, que inclui, além do crescimento, a
maturação, a aprendizagem e os aspectos
psíquicos e sociais. Refletindo sobre isso,
assinale a resposta correta:
(A) Crescimento e desenvolvimento não fazem
parte do mesmo processo, porém, exigem
abordagens diferentes e específicas para
sua percepção, descrição e avaliação.
(B) O desenvolvimento é dissociado do crescimento, e para a aprendizagem os dois são
desnecessários.
(C) A maturação não tem ligação com os aspectos psíquicos e sociais, não refletindo
dessa forma na construção pessoal do ser
humano.
(D) Crescimento e desenvolvimento fazem
parte do mesmo processo, porém, exigem
abordagens diferentes e específicas para
sua percepção, descrição e avaliação.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

Segundo o Ministério da Saúde (2002), “A
criança é um ser dinâmico, complexo, em
constante transformação, que apresenta uma sequência previsível e regular de
crescimento físico e de desenvolvimento
neuropsicomotor.” Então:

O bebê precisa ser estimulado. Nessa
fase, algumas atividades são importantes.
Assinale V para as sentenças verdadeiras
e F para as sentenças falsas:

I.

Esse desenvolvimento sofre a influência
contínua de fatores intrínsecos e extrínsecos que provocam variações de um indivíduo para outro e que tornam único o curso
do desenvolvimento de cada criança.
II. Os fatores intrínsecos determinam as características físicas da criança, a cor dos
seus olhos e outros atributos geneticamente determinados.
III. Os fatores extrínsecos começam a atuar
desde a concepção, estando diretamente
relacionados com o ambiente da vida intra-uterina, proporcionado pela mãe por meio
das suas condições de saúde e nutrição.
IV. Após o nascimento, o ambiente em que a
criança vive, os cuidados que lhe são dispensados pelos pais, o carinho, os estímulos e a alimentação passam a fazer parte
significativa no processo de maturação que
a leva da dependência à independência.
V. A socialização não é importante nos vínculos afetivos nos primeiros anos da criança,
pois ela ainda não compreende as emoções.
Assinale a alternativa que contém somente assertivas corretas:
(A) I,
(B) I,
(C) I,
(D) I,

II, III e V.
III, IV e V.
II, III e IV.
II, III, IV e V.

(

) Movimentar objetos coloridos e pendurá-los perto do seu rosto.
( ) Produzir sons suaves com chocalhos e
caixa de música e observar a sua atenção.
( ) Observar o bebê em relação à forma
como dorme, sossega, se alimenta, procura autoconforto.
( ) Conversar com carinho, aprender a tocá-lo, embalá-lo, estar em sincronia com o
seu comportamento.
( ) Não mudar periodicamente de posição,
de modo a proporcionar-lhe o melhor
conforto. Sempre de barriga para baixo.
( ) Proporcionar momentos calmos sem sobrecarga de estímulos, limitando as visitas de estranhos.
Assinale a única alternativa que contém a
sequência correta:
(A) V
(B) V
(C) V
(D) V

–
–
–
–

V
V
V
V

–
–
–
–

V – F – F – V.
V – V – F – V.
F – V – F – F.
F – V – V – V.
QUESTÃO 33

Assinale a alternativa correta. A criança
exige cuidados especiais e muita dedicação. Quando falamos nisso, o que você entende por cuidados?
(A) É o ato de ter atenção, cautela, circunspecção, desvelo, ponderação, prudência e zelo.
Assim, cuidar de uma criança é dar toda a
assistência que a criança precisa para que
possa crescer com saúde, carinho e segurança.
(B) É o ato de alimentar e dar banho nas crianças, pois são as principais atividades que
devem ser realizadas nos bebês.
(C) É o ato de estar perto da criança observando seus modos de desenvolvimento.
(D) É o ato de ensinar a criança para que tenha
conhecimento de tudo que está a sua volta.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

Os cuidados diários que devemos listar
para cuidar das crianças de 0 a 2 anos
como cuidadores infantil são:

A curiosidade e a necessidade de ter novas
experiências fazem parte do desenvolvimento da criança, pois aprende na interação com o meio que a rodeia, explorando os objetos que estão disponíveis. Uma
das formas de prevenir os acidentes em
casa é explicar à criança os perigos que
podem ocorrer, para que aprenda a evitar
os acidentes. Assinale a única alternativa
correta:

(A) roupas, alimentação e brinquedos.
(B) sono, higiene, roupas, alimentação, limpeza e seleção dos utensílios, atividades de
lazer.
(C) amamentação, limpeza, contação de histórias e brincadeiras.
(D) medicação correta, banho, colo e sono.
QUESTÃO 35
O termo disciplina é, por vezes, mal interpretado e utilizado, estando associado a
conotações negativas e repressivas, como
rigidez, punições ou castigos. Porém, os
seus verdadeiros sentidos, bem positivos
e educativos, são os seguintes:
I.

A disciplina na educação é uma condição
necessária para a aprendizagem do autocontrole, o reconhecimento dos seus sentimentos, a empatia, a responsabilidade, o
desenvolvimento de um sentido de justiça
e interiorização de valores humanos.
II. Dizer às crianças como devem agir, não
basta. Os exemplos são a mais eficiente
escolha de educação e de disciplina que
existe.
III. As palavras ajudam de alguma forma, mas
se tornam vazias se não forem acompanhadas pelo exemplo prático.
IV. O que realmente importa é a maneira de
falar, não são os nossos atos que ensinam
às crianças, mas a maneira de falar com
elas.
V. A disciplina não é tão necessária na infância, pois é no decorrer da vida que elas se
adaptarão ao mundo ao seu redor.
Assinale a alternativa que contém os itens
corretos:
(A) I,
(B) I,
(C) I,
(D) I,

IV e V.
II e III.
II e V.
II, III, IV e V.

(A) Explicar para a criança os perigos que existem e deixar que fique à vontade e descubra sozinha os perigos nos objetos.
(B) Deixar armários e gavetas destrancados e
abertos para que a criança possa sozinha
explorar à vontade.
(C) Deixar a criança livre no chão, enquanto,
o adulto, faz atividades de alimentação e
cozinha.
(D) É essencial evitar que a criança permaneça
sozinha no chão ou nos ambientes; ela necessita da vigilância de um adulto a todo o
momento.
QUESTÃO 37
Alguns cuidados que devemos ter com
crianças de três anos de idade:
I.

Os brinquedos não devem ter peças pequenas facilmente destacáveis.
II. Se houver em casa crianças de diferentes
idades, evite que os mais novos brinquem
com os brinquedos dos mais velhos, pois
podem não ser os adequados à sua idade.
III. Os brinquedos pelo chão poderão provocar
quedas.
IV. Ensine a criança a arrumar tudo após o divertimento.
V. Não deixe a criança brincando sozinha na
banheira, pois com poucos centímetros de
água a criança corre o risco de se afogar,
além de poder ocorrer quedas.
VI. Deixe a criança sempre no chão brincando
sozinha com peças de montar de qualquer
tamanho.
Assinale a alternativa que contém os itens
corretos:
(A) I,
(B) I,
(C) I,
(D) I,

II, III, IV e V.
II e III.
II, V e VI.
II, III, IV, V e VI.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

Para a preparação da mamadeira, um cuidador infantil deve considerar alguns fatores importantes. Escreva V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças
falsas:

O cuidador infantil deve ter alguns cuidados ao colocar o bebê para sugar o seio
materno; alguns aspectos devem ser observados de forma a facilitar e favorecer a
amamentação, principalmente a primeira.
Assinale a alternativa INCORRETA:

(

) A preparação da mamadeira baseia-se
na dissolução do leite em pó artificial,
que deve ser sempre conservado na sua
embalagem original até o momento da
sua utilização, em água mineral ou natural ou filtrada – sem ser da torneira –
previamente fervida para se garantir a
sua esterilidade.
( ) Além disso, deve-se respeitar sempre rigorosamente a proporção de água e pó
indicada pelo fabricante ou pediatra, de
modo a obter-se uma solução ideal para
as necessidades do bebê, pois, caso contrário, pode-se obter um leite muito diluído ou muito concentrado.
( ) Em primeiro lugar, deve-se colocar a
água previamente fervida no interior da
mamadeira até que se alcance a medida
correspondente à quantidade total de leite que se pretende preparar.
( ) Deve-se comprovar se alcançou a medida ideal, colocando a mamadeira ao nível
dos olhos.
( ) Se colocar o pó primeiro na mamadeira,
a solução pode ficar muito concentrada.
( ) O número de colheres do pó a se adicionar na água da mamadeira deve corresponder à dose de leite adaptado a ser
preparado, de acordo com as orientações
do leite ou do pediatra.
Assinale a única alternativa correta:
(A) V,
(B) V,
(C) V,
(D) V,

V,
V,
V,
V,

V, V, F, V.
F, V, F, V.
V, V, V, V.
V, F, F, V.

(A) A sucção pode ser rápida e não profunda
sem pausas coordenadas, pois isso não interfere na respiração do bebê.
(B) A mãe deve estar preferencialmente sentada em cadeira ou poltrona com apoio para
as costas. Caso seja impossível, poderá ficar deitada com o bebê deitado ao seu lado
e de frente para ela “barriga com barriga”.
(C) A mãe deve estar em um ambiente agradável, de forma, que o bebê fique tranquilo
ao mamar.
(D) É importante frisar que o bebê é que deve
ser levado ao seio e não a mãe se inclinar
para frente para levar o seio ao filho.
QUESTÃO 40
O crescimento e o desenvolvimento de
uma criança dependem da disponibilidade
e da qualidade de quatro coisas:
(A) Dos carinhos recebidos dos pais, da higiene, do peso e da qualidade dos alimentos.
(B) Dos serviços de cuidados de saúde, de um
ambiente familiar saudável, dos cuidados
emocionais e de uma nutrição saudável.
(C) Do ambiente onde está, da quantidade de
brincadeiras, do colo e dos cuidados.
(D) Da brincadeira, do relacionamento, do engatinhar e do sono.

