
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: AUXILIAR DE CRECHE 
NOME:_______________________________________________    INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, CARTÃO-RESPOTA e anexo CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

(este deverá ser preenchido com os dados solicitados e também sua assinatura); 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-

RESPOSTA, marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem 
da prova, conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o 
único documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
l) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
m) Somente utilize caneta azul ou preta; 
n) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
o) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do 

candidato; 
p) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
 

BOA PROVA! 
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I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 01. Da frase de Monteiro Lobato “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê” é incorreto afirmar que:  
 
(A) É um incentivo ao hábito da leitura.  
(B) Que a falta de leitura tem consequências em interpretar o que se ouve. 
(C) Que quem não lê mal pode associar o que vê à sua própria realidade pensante.  
(D) Que ler mal é prejudicial à saúde.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa que apresenta conjunção subordinativa final:  
 
(A) Abriu a porta para que a amiga entrasse. 
(B) Somos felizes à medida que amamos.  
(C) Falou tão alto que acordou o bebê.  
(D) Estou tão triste quanto exausto.  
 
QUESTÃO 03. Indique a alternativa que apresenta pronome indefinido:  
 
(A) Enquanto você trabalha, ela dorme.  
(B) Vivi alguns anos em Seara.  
(C) Cada um puxa a brasa para seu assado.  
(D) Sempre confiei em ti.  
 

QUESTÃO 04. Assinale a alternativa que não apresenta erro de grafia:  
 

(A) Cuide para sempre sortir as prateleiras.  
(B) Ele foi preso em fragrante.  
(C) O mandado do prefeito é de quatro anos.  
(D) A cessão na câmara de vereadores já iniciou. 
 

QUESTÃO 05. O adjetivo que não substitui sem alteração de sentido a palavra abundantes na frase abaixo é: 
“As chuvas foram abundantes e houve inundações em vários locais.” 

 

(A) copiosas 
(B) fartas 
(C) abundosas 
(D) frugais.  
 

QUESTÃO 06. Relacione as colunas, ligando as locuções adjetivas aos adjetivos correspondentes:  
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) de bronze. 
(2) de cobre. 
(3) de fogo. 
(4) de marfin. 

(    ) ebóreo. 
(    ) êneo. 
(    ) cúprico. 
(    ) ígneo. 

 

(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 4 – 1 – 2 – 3.  
(C) 2 – 4 – 3 – 1.  
(D) 3 – 2 – 1 – 4.  
 

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: O cão foi morto ____ bala e os 
meios de comunicação fizeram duras críticas ___ população que não cuida de seus animais. Porém esta 
situação é igual ____ tantas outras e logo cai no esquecimento.  

 
(A) a – à – à.  
(B) a – à – a. 
(C) à – à – a. 
(D) a – a – à. 
 



QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo quanto ao uso e interpretação dos numerais e assinale a 
alternativa correta.  

 
I. Recebi o tércio-décimo salário.  
II. Neste sesquicentenário em que completamos cem anos de atividades, queremos agradecer aos 

colaboradores.  
III. Esta é a centésima ajuda que lhe dou.  
IV. Havia uma grosa de lápis na caixa.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 09. Assinale a alternativa que apresenta objeto direto pleonástico:  
 
(A) Preciso de seu abraço.  
(B) Cumpri com minhas obrigações. 
(C) Meu carro, não o empresto a ninguém.  
(D) Esta é a mulher a quem sempre amei.  
 
QUESTÃO 10. Na frase “A crítica ao jogador foi injusta” há:  
 
(A) Adjunto adnominal.  
(B) Complemento nominal.  
(C) Agente da passiva. 
(D) Aposto especificativo.  
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. João fez duas aplicações em investimentos, sendo uma em dólares que representa 80% dos 
investimentos e outra em euros que representa 20%. Sabendo que o dólar obteve uma valorização de 8% 
e o euro uma desvalorização de 1%, ambas em relação ao real, é correto afirmar que: 

 
(A) João obteve um ganho total de 6,2%. 
(B) João obteve um ganho total de 8%. 
(C) João obteve um ganho total de 7%. 
(D) João obteve um prejuízo de 6,2%. 
 
QUESTÃO 12. Certa revenda de veículos faturou 13% de lucro sobre a venda de um veículo ao preço de R$ 

35.000,00. Qual seria o percentual de lucro obtido se o vendedor tivesse vendido o mesmo veículo ao 
valor de R$ 36.540,00? 

 
(A) 18% 
(B) 20% 
(C) 25% 
(D) 30% 

 
QUESTÃO 13. Um reservatório vertical de água com a forma de um cilindro circular reto com diâmetro de 6 

metros e profundidade de 10 metros tem a capacidade aproximada de, admitindo-se π=3,14: 
 
(A) 282,60 litros. 
(B) 28.260 litros. 
(C) 282.600,00 litros. 
(D) 28.600,00 litros. 
 



QUESTÃO 14. Determinada prefeitura possui uma arrecadação total de 3,6 milhões e sua despesa total atual 
com gastos de pessoal é de 48% e com a nomeação de novos aprovados no concurso esse percentual 
subirá para 51%. Qual é a despesa atual e a despesa futura em gastos com pessoal? 

 
(A) 1.700.000,00 e 1.800.000,00 
(B) 1.728.000,00 e 1.836.000,00 
(C) 1.720.000,00 e 1.830.000,00 
(D) 1.000.728,00 e 1.000.830,00 
 
QUESTÃO 15. O gari João, varrendo as ruas de Seara, sozinho, consegue cumprir determinada tarefa em um 

dia de trabalho (8 horas), o gari Pedro, realiza a mesma tarefa em 7 horas, e o gari Luiz em 6 horas. 
Trabalhando os três juntos na execução da mesma tarefa conseguem cumpri-la em, aproximadamente:  

 
(A) 2 horas e 18 minutos 
(B) 6 horas 
(C) 2 horas e 20 minutos 
(D) 2 horas e 22 minutos 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. Preencha corretamente a lacuna: “Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei 13.185, 
considerada um marco jurídico de combate _______________________, sendo a primeira lei nacional que 
objetiva prevenir e combater a prática de intimidação sistemática no pais”.  

 

(A) ao bullying 
(B) a xenofobia 
(C) a discriminação racial 
(D) ao mosquito da dengue 
 

QUESTÃO 17. Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicado a alternativa correta:  
 

I. (    ) O efeito estufa é resultante, entre outros fatores, do lançamento de gases poluentes na atmosfera, 
como o gás carbônico e o metano, liberados principalmente pela ação humana em atividades como 
transporte, geração de energia e desmatamento, que cresceram significativamente desde a Revolução 
Industrial.  

II. (    ) Uma das consequências mais drásticas do aquecimento global é o derretimento gradual das calotas 
polares, camadas de gelo que cobrem os polos Sul e Norte.  

III. (    ) O Ártico está se aquecendo menos que a média de aquecimento do planeta, porém seu derretimento 
nos oferece um dos maiores perigos, pois liberaria imensos depósitos de gás carbônico.  

IV. (    ) Com o derretimento das calotas polares, poderá haver uma elevação do nível do mar. No século 20, o 
nível já subiu 50 centímetros e segundo a NASA, o nível do mar está aumentando em média 5 centímetros 
por ano e que poderá causar o desaparecimento de algumas cidades litorâneas.  

 

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

QUESTÃO 18. Publicada na Revista Exame lista de cidades que integram o seleto grupo, segundo a ONU, dos 
municípios com grau de desenvolvimento “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), pois elas têm IDHM superior a 0,8, sendo que a média do Brasil atualmente é de 0,727. Dentre as 
cidades listadas aparece em 8º lugar município próximo de Seara, que é:  

 

(A) Chapecó.  
(B) Concórdia.  
(C) Joaçaba.  
(D) Piratuba. 
 

Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista, acessado em 09 de janeiro de 
2.016.  

 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista


QUESTÃO 19. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Seara e assinale a alternativa correta:  
 
I. O segundo maior Museu Entomológico da América Latina está no Distrito de Nova Teutônia, em Seara.  
II. Em 1924 iniciou-se a demarcação das terras e colonização do povoado de Nova Milano, atualmente Seara.  
III. No início, Nova Milano pertencia ao Distrito de Itá, município de Concórdia. 
IV. Em 15 de março de 1944, Nova Milano passou a chamar-se Seara, em homenagem ao Prefeito de 

Concórdia, Sr. Dogello Goss.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I , II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes 

do poder estadual e federal brasileiro travado entre 1912 e 1916. Em relação a esta guerra, complete a 
coluna e assinale a alternativa correta: “Figuras estranhas, que levavam uma vida ascética, perambulavam 
pelos estados sulinos e eram chamados de ___________ pela população e o mais famoso foi João Maria 
D´Agostini, imigrante italiano que distribuía caridade.” 

 
(A) Benzedeiros. 
(B) Padres. 
(C) Curandeiros. 
(D) Monges. 

 
Fonte: Os Guerrilheiros do Contestado, Renato Mocellin, 1 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2014. 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. A Educação Infantil, em relação ao brincar e às brincadeiras, deve possibilitar às crianças: 
 
(A) Desenvolver as capacidades de utilizar a fala e a escuta, de forma cada vez mais competente 
(B) Ampliar gradativamente seu repertório de brincadeiras e jogos que constituem patrimônio cultural da 

humanidade. 
(C) Desenvolver a capacidade de compreender o sentido dos diversos textos orais a que tem acesso. 
(D) Ampliar a capacidade de expressar seus desejos, sentimentos e ideias por meio da linguagem oral. 
 
QUESTÃO 22. Na primeira infância, é comum observar atitudes agressivas por parte de bebês. Uma vez 

observadas estas atitudes, o Auxiliar de Creche deve realizar o seguinte procedimento: 
 
(A) O Auxiliar de Creche deve revidar com algumas palmadinhas no bebê. 
(B) O Auxiliar de Creche deve conter fisicamente o bebê até que ele pare de tais atitudes. 
(C) O Auxiliar de Creche deve deixar a criança sozinha até que a mesma recupere a capacidade de 

interlocução. 
(D) Agir naturalmente, sem revidar ou bater, pois o bebê está mostrando descontentamento ou desejo. 
 
QUESTÃO 23. Na Educação Infantil, a vivência de “fazer releituras de obras de arte” é uma experiência da 

formação humana de uma criança que pode ser corretamente classificada como: 
 
(A) Uma experiência no campo da Arte e à linguagem plástica e visual. 
(B) Uma experiência no campo da linguagem oral. 
(C) Uma experiência no campo da matemática. 
(D) Uma experiência no campo do mundo social, das brincadeiras e do ser fragmentado. 
 
QUESTÃO 24. Acerca da tríade família – aprendizagem – escola é inadequado afirmar que: 
 
(A) As relações familiares constituem um importante sistema de aprendizagem para as crianças. 
(B) A aprendizagem de uma criança também ocorre nas relações sociais por ela estabelecida. 
(C) Toda e qualquer mudança na educação de uma criança deve incluir o apoio dos familiares da mesma. 
(D) A educação válida é aquela que é realizada somente no cotidiano escolar. 



 
QUESTÃO 25. Na Educação Infantil, quando uma criança amplia o repertório de textos orais que se constituem 

patrimônio cultural significa que ela: 
 
(A) Atingiu um objetivo definido pela Prova Brasil. 
(B) Estabeleceu conexões acerca da linguagem oral e a matemática. 
(C) Construiu saberes e conhecimentos acerca da Arte e à linguagem plástica e visual. 
(D) Avançou nos elementos dramáticos e materiais da Educação Infantil. 
 
QUESTÃO 26. Observe as imagens abaixo: 
IMAGEM I  IMAGEM II 

 

 

 
 
Brinquedos educativos como “cavalinho de balanço” (imagens I e II) auxiliam no desenvolvimento da criança e 
são especificamente indicados para a seguinte faixa etária: 
 
(A) Zero a cinco meses. 
(B) Seis meses a um ano. 
(C) Um a dois anos. 
(D) Dois a três anos. 
 
QUESTÃO 27. Uma das primeiras brincadeiras do bebê é: 
 
(A) Andar e pular. 
(B) Imitar os adultos: ele observa e reproduz gestos e caretas. 
(C) Correr longas distâncias autonomamente. 
(D) Montar peças encaixáveis. 
 
QUESTÃO 28. Em relação à segurança de bebês nas brincadeiras, é importante que o Auxiliar de Creche atente 

ao seguinte procedimento: 
 
(A) Para aulas de pintura, oferecer às crianças as mesmas tintas que um profissional pintor utiliza. 
(B) Oferecer às crianças objetos menores do que o tamanho da boca do bebê quando aberta. 
(C) Disponibilizar peças únicas e desmontáveis menores que a palma da mão de uma criança. 
(D) Usar e oferecer objetos maiores do que o tamanho da boca do bebê quando aberta. 
 
QUESTÃO 29. Não raro, crianças comunicam aos Professores e Auxiliares de Creche agressões sofridas no 

ambiente familiar. Diante disso, constitui um procedimento adequado: 
 
(A) O Auxiliar de Creche deve ignorar os relatos, uma vez que em situações familiares não se deve intrometer. 
(B) O Auxiliar de Creche deve apenas ouvir os relatos da criança como forma de desabafo e não tomar 

providências, pois certamente a criança é sempre fantasiosa em suas histórias. 
(C) O Auxiliar de Creche deve acolher e ouvir a criança, encaminhando os fatos ao Conselho Tutelar com 

respaldo da Direção Escolar da instituição em que atua. 
(D) O Auxiliar de Creche deve instigar a criança a relatar seus dramas em uma roda de colegas, não precisando 

dar conhecimento dos fatos à Direção Escolar da instituição em que atua. 



QUESTÃO 30. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quem recruta participação de criança ou 
adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica, comete crime. Ao infrator, o crime descrito gera a 
seguinte penalidade: 

 
(A) Reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa 
(B) Detenção de seis meses a dois anos. 
(C) Apenas advertência escrita. 
(D) Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.   
 
QUESTÃO 31. Numa determinada idade, a criança responde a perguntas simples. Usa gestos simples como 

abanar a cabeça para dizer “Não”. Essa competência constitui parâmetro do desenvolvimento infantil 
esperado de uma criança: 

 
(A) Aos três meses de idade, em seu aspecto cognitivo. 
(B) Aos seis meses de idade, em seu aspecto motor. 
(C) Aos nove meses de idade, em seu aspecto social. 
(D) Aos doze meses de idade, em seu aspecto linguagem. 
 
QUESTÃO 32. Na Educação Infantil, ao se desenvolver temáticas atinentes à relação ao cuidado e às relações 

humanas espera-se que os alunos construam um conjunto de saberes e conhecimentos que lhes permitam 
ser capazes de: 

 
(A) Desenvolver o gosto e a sensibilidade em relação aos sons, à música, aos movimentos e à dança. 
(B) Perceber a sonoridade em relação às diferentes fontes sonoras como o corpo humano, animais, objetos e 

contextos do mundo natural e social. 
(C) Explorar os diferentes usos sociais e funções da matemática no cotidiano. 
(D) Desenvolver hábitos de autocuidado, aprendendo a cuidar de si e valorizando atitudes relacionadas ao 

bem-estar à saúde, à higiene, à alimentação, ao conforto, à segurança e à proteção do corpo. 
 
QUESTÃO 33. Na primeira infância, nos conflitos entre os pequenos, o Auxiliar de Creche deve manter a 

seguinte postura: 
 
(A) O Auxiliar de Creche deve punir os pequenos por iniciarem os conflitos, de modo que fique como exemplo 

aos demais. 
(B) O Auxiliar de Creche deve expor a situação conflituosa aos demais alunos, a ponto de promover castigos 

físicos aos alunos em questão. 
(C) O Auxiliar de Creche deve ajudar os pequenos a reconhecerem os sentimentos, utilizando uma linguagem 

descritiva e não recriminatória. 
(D) O Auxiliar de Creche não deve interferir nos conflitos dos pequenos. Essa postura permite que a natureza 

de cada um siga seu destino: uns fracos, outros fortes. 
 
QUESTÃO 34. Na Educação Infantil é importante que à criança se possibilitada de circular por espaços da 

instituição, bairro e cidade. Esta é uma experiência que provoca o desenvolvimento infantil na seguinte 
dimensão da formação humana: 

 
(A) Na dimensão com as quantificações matemáticas. 
(B) Na relação da criança com o mundo social. 
(C) Na relação da criança com a linguagem plástica e visual. 
(D) Na dimensão com as brincadeiras e o brincar. 
 



QUESTÃO 35. Leia o fragmento abaixo: 
 

"Eu converso com as crianças e explico o motivo de a regra existir para que todas percebam a necessidade 
dela. Nessa discussão, mostro o que acontece quando uma norma desse tipo é quebrada", conta Marci, 
professora de Educação Infantil.  

Disponível em http://revistaescola.abril.com.br/, acesso em 26. DEZ. 2015 (com adaptações). 

 
No contexto educacional, o conteúdo do fragmento acima pode ser corretamente associado à seguinte 
estratégia pedagógica: 
 
(A) Combinados. 
(B) Autoritarismo. 
(C) Gestão escolar democrática. 
(D) Negligência docente. 
 
QUESTÃO 36. Na Educação Infantil, para que saberes e conhecimentos sejam construídos no campo da 

formação humana “corpo e linguagem corporal” o profissional de educação deve apresentar a seguinte 
organização ou postura: 

 
(A) Propor atividades artísticas e experiências significativas de apreciação estética. 
(B) Possibilitar o acesso das crianças a livros, imagens, filmes. 
(C) Organizar o espaço da sala de aula e do pátio, de forma a privilegiar e favorecer o movimento das crianças. 
(D) Ampliar o conhecimento de mundo da criança por meio do contato com objetos e materiais artísticos. 
 
QUESTÃO 37. Para caracterizar o desenvolvimento de uma criança de dois a três anos podemos corretamente 

atribuir a realização da seguinte ação: 
 
(A) Nesta fase a criança está pronta para abandonar o uso das fraldas. 
(B) No primeiro mês, reage perante barulhos muito altos e pode se assustar com barulho inesperado. 
(C) Fica na postura de bruços e se apóia nos antebraços quando quer ver o que está acontecendo ao seu 

redor. 
(D) Apresenta equilíbrio quando colocado sentado. 
 
QUESTÃO 38. Observe a imagem abaixo: 
 

 
Imagem: BONDINHO. Dimensões da caixa: 19x12x13cm. Peso:0.610 kg. Material do produto: madeira. Idade: a partir de 3 anos. 

Considerando o aspecto lúdico no processo educacional, o brinquedo acima se faz adequado para que as 
crianças: 
 
(A) Desenvolvam noções sobre linguagem e nutrição. 
(B) Ampliem saberes e conhecimentos acerca da linguagem plástica e visual. 
(C) Possam estimular o pensamento criativo, a coordenação motora, a orientação espacial e o conhecimento 

das cores. 
(D) Relacionem conhecimentos acerca da linguagem musical. 

 
  



QUESTÃO 39. Observe a imagem abaixo: 

 
Imagem: Descrição: MONTANHA RUSSA FOGUETE. Dimensões: 31,0 x 25,0 x 22,0 cm. Peso: 0.900 Kg. Material: Madeira. Idade: a partir 
de 2 anos. 

Considerando o aspecto lúdico no processo educacional, o brinquedo: 
 
(A) Ensina e conscientiza as crianças da importância de preservar os sons da natureza. 
(B) Favorece o desenvolvimento da coordenação viso-motora, organização temporal e a motricidade fina, 

estimulam a imaginação das crianças. 
(C) Desperta o interesse e a sensibilidade musical nas crianças. 
(D) Amplia o vocabulário e coordenação motora das crianças. 
 
QUESTÃO 40. Para caracterizar o desenvolvimento de uma criança de três a quatro anos podemos 

corretamente atribuir a realização da seguinte ação: 
 
(A) Engatinha e senta sem apoio. 
(B) Consegue ficar em pé com apoio. 
(C) Nesta fase já consegue segurar um lápis na posição correta. 
(D) Pega pequenos objetos com o indicador e o polegar. 
 
 
 


