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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  COROADOS-SP   

CUIDADOR DE IDOSOS 
 
 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                  Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

 
 
Destaque aqui 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS SP- CUIDADOR DE IDOSOS.  

 
Marque aqui as suas respostas:  
 

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 

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais  

10 
10 
10 

Total de questões  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Assinale a alternativa que a palavra tenha a mesma 
regra de acentuação da palavra acadêmico:  
a) Dinâmico. 
b) Sonâmbulo. 
c) Crochê. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Assinale a alternativa que apresenta a divisão 
silábica CORRETA: 
a) Pi-pa; Bol-sa; Di-nhei-ro. 
b) Te-cl-ado; Bra-ço; Ré-gu-a. 
c) So-rve-te; Ca-bel-o; Co-po. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Leia a frase a seguir, e assinale a alternativa que 
NÃO corresponde a uma sinonímia da palavra grifada, 
considerando o contexto: 
É importante ter prudência no trânsito. 
a) É valoroso ter prudência no transito. 
b) É trivial ter prudência no transito. 
c) É essencial ter prudência no trânsito. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Assinale a palavra que o emprego do SS esteja 
INCORRETO: 
a) Necessidade. 
b) Presságio. 
c) Manutenssão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
5) Assinale a alternativa em que a palavra jovem está 
empregada como substantivo: 
a)  A autora do livro é jovem.                           
b) O jovem foi caminhar na trilha.                                
c) Gosto de conhecer pessoas jovem. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Assinale a alternativa que apresenta a frase que 
contém um artigo indefinido:  
a) Vou viajar para o Rio de Janeiro. 
b) Comprei uns cem sapatos. 
c) Todos os funcionários faltaram na empresa.  
d) Amanhã a loja não abrirá. 
 
7) Assinale a palavra em que o X está empregado 
corretamente  
a) Xuxu. 
b) Xalé. 
c) Xerife. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
Leia o trecho abaixo e respondas as questões de 8 a 
10 
 
‘’Talvez esse homem seja mesmo um tolo. No entanto, 
é menos tolo que o rei, que o vaidoso, que o 
empresário, que o beberrão. Seu trabalho ao menos 
tem um sentido. Quando acende o lampião, é como se 
fizesse nascer mais uma estrela, ou uma flor. Quando 
o apaga, porém, faz adormecer a estrela ou a flor. É 
um belo trabalho. E, sendo belo, tem sua utilidade.’’ 
                                                           O Pequeno Príncipe 
8) Assinale a antonímia da palavra grifada.  
“E, sendo belo, tem sua utilidade.’’ 
a) Frivolidade 
b) Proficuidade 

c) Proficiência. 
d) Nenhuma das alternativas 
  
9) Assinale a alternativa que melhor corresponde a 
interpretação do trecho retirado do livro “O pequeno 
Príncipe”.  
a)  O narrador mostra que cada ser tem sua relevância, 
não há o que valorar, mas sim todos tem a sua 
importância mesmo parecendo singelo.  
b) O narrador mostra que cada um é reconhecido 
conforme suas atividades profissionais.  
c) O narrador mostra todas as pessoas tem seu preço, não 
importa o que são, mas sim suas profissões e seus bens 
materiais.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Assinale a alternativa que o verbo “morrer” esteja 
empregado no sentido conotativo.  
a) Minha avó morreu ontem a noite.  
b) Cristina morria de chorar ao ver o filme.  
c) Anne morreu afogada.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

11) Pamela tem uma filha de 15 anos e sua idade é 
triplo de sua filha, quantos anos tem Pamela? 
a) 30. 
b) 35. 
c) 45. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Assinale a alternativa que corresponde a 
representação decimal da seguinte fração: 437/100. 
a) 0,437. 
b) 4,37. 
c) 43,7. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) Assinale a alternativa que corresponde ao 
resultado da divisão 1252:250.  
a) 5. 
b) 7. 
c) 2. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) Assinale a alternativa CORRETA  08.  
a) 8. 
b) 0. 
c) 16. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Aline e sua família viajarão 1085km para chegar no 
destino final, eles percorreram 300km em 3 horas, 
quantas horas levarão para chegar ao destino 
planejado?  
a) 11horas e 25m 
b) 10 horas e 65m  
c)  12 horas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
16) Calcule o mínimo múltiplo comum entre 20, 10, 5. 
a) 10. 
b) 20. 
c) 5. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) Qual o sucessor do produto de 6824.12. 

https://www.antonimos.com.br/frivolidade/
https://www.antonimos.com.br/dispensabilidade/
https://www.sinonimos.com.br/proficiencia/
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a) 81888. 
b) 81889. 
c) 81887. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18)  Resolva a equação a seguir: -12x=38.6-54. 
a) 12,5. 
b) 14,5. 
c) 128. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
19) Observe  a figura e encontre a área.  
             
 
               14 
 
 
 
                                     14 
a) 196. 
b) 28. 
c) 14. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) Simone foi a feira com R$87,00 reais, comprou R$ 
52,00 reais de legumes, R$25,00 de frutas e comeu um 
pastel de R$ 5,00, com quantos reais ela voltou para 
casa?  
a) R$ 5,00.  
b) R$ 82,00. 
c) R$ 4,00. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS     

21) Sobre o Cinema Brasileiro, quais cantores e 
compositores brasileiros foram indicados ao Oscar, o 
maior e mais consagrado prêmio da indústria 
cinematográfica, por melhor trilha sonora de um filme 
no ano de 2012. 
a) Jorge Drexler e  William Hurt. 
b) Carlinhos Brown e Sergio Mendes . 
c) Marisa Monte e Arnaldo Antunes.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
22) Qual o compositor Brasileiro da música 
“aquarela”?  
a) Chico Buarque de Holanda. 
b) Vinicius de Moraes.  
c) Toquinho.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) O Município de Coroados está localizado em qual 
região do Estado de São Paulo?  
a) Norte. 
b) Nordeste  
c) Noroeste.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) De qual etnia eram os índios que habitavam a 
região que hoje é o município de  Coroados-SP. 
a) Tapejaras.  
b) Guarani.  
c) Caingangue.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
25) Moradores do Município de Coroados-SP, recebem 
o gentílico de:  

a) Coroadienses.  
b) Coroadissenses  
c) Coroadenses. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
26) Assinale a alternativa que corresponde ao clima do 
estado de São Paulo.  
a) Tropical de altitude e semiárido.  
b) Tropical e Semiárido.  
c) Subtropical e tropical.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
27) Qual partido político pertence o atual (2018) 
governador do estado de São Paulo.  
a) PT.  
b) PSDB.  
c) PMDB.  
d) Nenhuma das alternativas.   
 
28) Qual foi a primeira emissora de televisão 
brasileira?  
a) TV Manchete.  
b)  TV Tupi. 
c) TV Excelsior.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
29) Quais são os principais personagens da literatura 
infantil brasileira criado pelo autor Monteiro Lobato. 
a) Narizinho, Visconde e Pedrinho.  
b) Príncipes das águas claras, a Cigarra e a Formiga.  
c) Emília, Dona Carochinha e Hércules.   
d) Nenhuma das alternativas.  

 
30) Assinale a alternativa CORRETA do principal 
motivo para queda da economia açucareira e a 
ascensão do café no Brasil.  
a) Pelo valor do produto no mercado internacional.  
b) Pelo valor do produto no mercado nacional. 
c) Pela falta de produto para a exportação.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 

http://g1.globo.com/pop-arte/oscar/2012/noticia/2012/02/cancao-de-carlinhos-brown-e-sergio-mendes-nao-leva-o-oscar.html

