
 1

 

Prefeitura Municipal de  

TABOÃO DA SERRA/SP 
Cuidador Social 

 
 

ÍNDICE 

 

Português  

Interpretação de texto ....................................................................................................................................................................................... 01 

Acentuação gráfica, ortografia oficial ................................................................................................................................................................ 12 

Divisão silábica ................................................................................................................................................................................................. 09 

Pontuação ......................................................................................................................................................................................................... 15 

Concordância nominal e verbal ......................................................................................................................................................................... 33 

Regência nominal e verbal ................................................................................................................................................................................ 35 

Significação das palavras: sinônimos, antônimos............................................................................................................................................. 36 

Sentido próprio e figurado das palavras ........................................................................................................................................................... 41 

Emprego de tempos e modos verbais, emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,  
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprimem às relações entre as orações) ........................................................................ 16 

Notações léxicas: empregos do til, trema, apóstrofo, hífen. Abreviaturas, siglas e símbolos .......................................................................... 43 

Análise morfológica ........................................................................................................................................................................................... 16 

Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, sentido próprio e sentido figurado e denotação e  
conotação .......................................................................................................................................................................................................... 36 

Sinais de pontuação: Emprego da vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação,  
reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco e parágrafo ................................................................................................... 15 

Sintaxe de concordância: Concordância nominal, concordância verbal e casos especiais de concordância verbal ....................................... 33 

Emprego de algumas classes de palavras: Artigo, adjetivo, numeral, pronomes pessoais, eu ou mim, contração dos pronomes oblíquos,  
o pronome se, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos e advérbio. Emprego dos  
modos e tempos: Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, particípio e gerúndio. Emprego do infinitivo:  
Infinitivo não-flexionado e infinitivo pessoal flexionado. Emprego do verbo haver ........................................................................................... 16 

 

Matemática:   

Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e  
divisores de números naturais; problemas. Números naturais (operações e propriedades). Expressões aritméticas. Números fracionários. 
Operações com frações .................................................................................................................................................................................... 01 

Razão e proporção ............................................................................................................................................................................................ 28 

Sistema métrico ................................................................................................................................................................................................ 20 



 2

Regra de três simples e composta .................................................................................................................................................................... 12 

Porcentagem. Juros simples ............................................................................................................................................................................. 13 

Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum ......................................................................................................................................... 01 

Cálculo de áreas e volumes .............................................................................................................................................................................. 21 

Equações de 1° grau ........................................................................................................................................................................................ 29 

 

Raciocínio Lógico:   

Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos: entendimento de estruturas lógicas das relações arbitrárias entre  
pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas  
para estabelecer a estrutura daquelas relações .......................................................................................................................................... 01/26 

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741, de 1º de outubro de 2003) ........................................................................................................................... 01 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS (Lei n.º 12.435, de 6 de julho de 2011) ..................................................................................... 08 

Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993) ................................................................................. 11 

Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994) .................................................................................................................. 18 

Toda hora é hora de cuidar – Unicef, 2003..................................................................................................................................................... 129 

Guia Prático do Cuidador – MS, 2008 .............................................................................................................................................................. 19 

Manual do Cuidador da Pessoa Idosa – Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008 ............................................................................ 40 

Manual sobre o Cuidado à saúde junto à população em situação de rua – Ministério da Saúde, 2012 ........................................................ 127 

 


