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CARGO: AUXILIAR DE CRECHE 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Analise as alternativas abaixo visando o correto preenchimento do texto considerando as regras 

ortográficas e gramaticais em vigência: 

Em 1963, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman foi __________________________e afastado da 

Universidade de Varsóvia por causa de suas_______________, consideradas subversivas no 

comunismo. Bauman é autor do conceito de ―modernidade__________________‖. Com o conceito 

de ―liquidez‖, ele tenta explicar as mudanças profundas que a civilização vem sofrendo com a 

globalização e o impacto da tecnologia da informação.  

Em entrevista a revista Época Bauman afirma: ―A meu ver, os otimistas acreditam que este mundo é 

o melhor possível, ao passo que os ____________________suspeitam que os otimistas podem estar 

certos... Mas acredito que essa classificação binária de atitudes não é ___________________. Existe 

uma terceira categoria: pessoas com_____________________________. Eu me coloco nessa terceira 

categoria. De outra forma, não veria sentido em falar e escrever...‖ 

Fonte: http://www.jugularesblogspot.com.br/2015/06/vivemos-o-fim-do-futuro.html. Acesso em 01/08/2017. 

a) sensurado – ideias – líquida – pessimistas – ezaustiva - esperança 

b) censurado – idéias – liquida – pessimistas – ezaustiva – esperança 

c) censurado – ideias – líquida – pessimistas – exaustiva - esperança 

d) cençurado – idéias – líquida – pessimistas – exaustiva - esperança 

e) censurado – ideias – líquida – pecimistas – essaustiva - esperança  

2 - Assinale a alternativa que apresenta uma INCOERÊNCIA quanto ao emprego da palavra em 

destaque:  

a) Você ainda verá bastantes novidades. 

b) Gostaria que menas pessoas percebessem minha preocupação. 

c) Hoje havia menos homens na palestra. 

http://www.jugularesblogspot.com.br/2015/06/vivemos-o-fim-do-futuro.html
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d) Remeto-lhe anexos, os convites. 

e) Ultimamente o combustível está caro. 

3 - Uma palavra é formada por unidades mínimas que possuem significado. A essas chamamos de 

elementos mórficos ou morfemas. Assinale a alternativa na qual TODAS as palavras são formadas 

apenas pelo processo de sufixação: 

a) Lealdade – felizmente 

b) Impossível – aterrorizar  

c) desleal – infelizmente 

d) Reescrever – desigualdade  

e) Pastel – reflorestal  

4 - O plural para as palavras em destaque está em:  

Meu irmão adora pastel de carne e molho de mostarda. 

Aquele questionamento do alemão foi inútil. 

a) irmãs – pastéis – alemãos – inúteis  

b) irmõs- pastéis – alemães – inutéis 

c) irmãos – pastéis – alemãos – inúteis 

d) irmãos – pastéis – alemães – inúteis  

e) irmãos – pastéus – alemãos – inutéis 

5 - Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo com o mesmo número de letras e fonemas de  

chafariz: 

a) fenômeno  

b) habitual  

c) costumes 
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d) imperatriz 

e) livreiro 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Um investidor aplica R$ 8 000,00 a juros simples de 0,80% ao mês. O montante que terá após 7 

meses é de: 

a) R$ 7 458,00 

b) R$ 8 448,00 

c) R$ 7 698,00 

d) R$ 7 978,00 

e) R$ 12 480,00 

 

7 - A soma das medidas das arestas de um cubo é . A área total e o volume deste cubo são 

respectivamente: 

a)  e 1728  

b)  e 1834  

c)  e 2036  

d)  e  

e)  e 216  

 

8 - Em uma escolinha de esportes, 73 alunos praticam voleibol, 105 alunos praticam futebol, 21 

alunos praticam ambos os esportes e 52 alunos praticam outros esportes. O número de alunos que 

frequentam esta escolinha é: 

a) 209 

b) 116 

c) 230 

d) 291 

e) 207 
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9 - Um clube organizou uma gincana com 20 tarefas para cada equipe participante. Cada uma das 

equipes somará dez pontos por tarefa cumprida corretamente e perde três pontos por tarefa não 

cumprida. No final das atividades a equipe vencedora somou 161 pontos. O número de tarefas que a 

equipe vencedora cumpriu foi de: 

a) 19 

b) 15 

c) 14 

d) 13 

e) 17 

  

10 - Os números e  estão escritos na forma fatorada como a seguir. 

 

O máximo divisor comum do valor de e  é: 

a) 4 500 

b) 450 

c) 100 

d) 9 000 

e) 50 

INFORMÁTICA 

11 - Com o pressionamento das teclas CTRL + SHIFT + R usando o Google Chrome para navegação 

WEB, qual das opções será executada pelo mesmo: 

a) Reduzir o nível do ZOOM da página 

b) Atualizar a página atual sem usar conteúdo em cache 

c) Atualizar a página atual 

d) Retornar a página anterior 

e) Adicionar aos favoritos 

12 - Definem características dos vírus ou malwares do tipo TROJAN? 
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a) infectam apenas os arquivos de inicialização (BOOT) das mídias usadas para este fim (disco 

rígido, disquetes, etc...) 

b) criptografam (Codificam) os dados do usuário e geram uma chave de acesso 

c) inserem propagandas indesejadas durante acesso ao web ou sistemas específicos 

d) são instalados ao acionar sites falsos ou anexos de e-mails de desconhecidos 

e) arquivo instalado pelo usuário que traz embutido ou disfarçado (cavalo de tróia) um 

programa malicioso  

13 - O uso das teclas CTRL + D em um documento do Microsoft Word 2007 possibilita: 

a) Desfazer o último parágrafo digitado  

b) Marcar todo o texto do documento 

c) Abrir a caixa de diálogo Fonte para alterar a formatação de caracteres 

d) Abrir um novo documento 

e) Ir para o final do documento 

14 - O que acontece ao pressionarmos as teclas CTRL + ; ao estarmos em uma célula de uma planilha 

do Microsoft Excel 2007: 

a) Aplica ou remove a formatação negrito 

b) Insere a data atual 

c) Aplica ou remove a formatação itálico 

d) Abre a caixa de diálogo para inserir uma fórmula 

e) Abre a caixa de diálogo para formatação de caracteres 

15 - Dentro do contexto da Internet e dentre as opções listadas a seguir, qual melhor define a sigla 

URL: 

a) Link ou endereço de um site 
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b) Protocolo de Rede 

c) Serviço de Rede 

d) Camada do modelo TCP/IP 

e) Camada do modelo OSI 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Irani (Lei Complementar nº 030/2007), que 

trata da redistribuição, no art. 43, temos a seguinte redação: ―Redistribuição é o deslocamento de 

cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro pessoal, para outro órgão ou 

entidade do mesmo Poder, observados os seguintes preceitos‖: 

I. interesse da Administração; 

II. equivalência de vencimentos; 

III. manutenção da essência das atribuições do cargo; 

IV. vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; 

V. mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas as alternativas II; III e V. 

b) Apenas as alternativas II; III; IV e V. 

c) As alternativas I; II; III; IV;  e V. 

d) Apenas as alternativas II; III e IV. 

e) Apenas as alternativas II e  III. 

17 - Depois da morte de Hugo Chávez, em 2013, Nicolás Maduro foi eleito presidente da 

____________________________ o que significou a continuidade do chavismo. A partir do ano 

seguinte, o preço do petróleo, produto base da economia do país, começou a cair. Durante 2013 e 

2014, o preço médio de venda do barril era cerca de US$ 100. Em 2016, esse valor passou para US$ 
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33. Para reagir à situação, o governo optou pelo controle dos preços e de câmbio e também racionou 

as importações. A consequência foi o surgimento da mais grave crise econômica e humanitária que 

esse país da América do Sul já viu.  

A sentença que completa corretamente as informações dadas é:  

a) Chile 

b) Colômbia  

c) Uruguai 

d) Paraguai 

e) Venezuela  

18 - Do total de raios solares que atingem o planeta, quase 50% ficam retidos na atmosfera; o 

restante, que alcança a superfície terrestre, aquece e irradia calor. Apesar de ser configurado como 

algo ruim, é um evento natural que favorece a proliferação da vida no planeta Terra. Esse processo é 

chamado de:  

a) El Niño 

b) Ciclone Tropical 

c) Tsunami 

d) Efeito Estufa  

e) Furacão 

19 - A Operação Lava Jato é um conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do 

Brasil, que cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão 

preventiva e de condução coercitiva. A Operação Lava Jato é considerada a maior investigação 

conduzida até hoje no Brasil. Ela teve início no Paraná, em 17 de março de 2014. Nas mais diversas 

fases da operação Lava Jato, a Polícia Federal já cumpriu centenas de mandados judiciais, que 

incluíram prisões preventivas, temporárias, busca e apreensão e condução coercitiva. A operação 

Lava Jato investiga:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandado_de_busca_e_apreens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_tempor%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_preventiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_preventiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condu%C3%A7%C3%A3o_coercitiva
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a) Esquemas de assaltos a bancos; 

b) Contrabando internacional de armas; 

c) Lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobrás, empreiteiras e políticos, obstrução da 

justiça, recebimento de vantagem indevida, corrupção ativa e passiva, dentre outros; 

d) Esquema de corrupção na fiscalização de carnes pelo país; 

e) Esquema de Sonegação Fiscal, junto ao CARF- Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. 

20 - É considerado o maior incêndio da história do país, matando muitas pessoas carbonizadas. Os 

ventos espalharam as chamas pela estrada que foi chamada de ―Estrada da Morte‖. Mais de mil 

bombeiros trabalharam intensamente para combater os focos de incêndio que destruíam a vegetação 

das cidades de Pedrógão Grande e Figueiró dos Vinhos. (Disponível em:  http://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2017/06/mais-de-mil-bombeiros-combatem-fogo-em-vegetacao-em-portugal.html-  Acesso em 06 de  

ago. 2017). Em qual país essa tragédia aconteceu.  

Marque a alternativa CORRETA. 

a) Portugal 

b) Dinamarca 

c) Irlanda 

d) Suécia  

e) Austrália 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

21 - Conforme o Edital de Concurso Público nº 001/2017 são atribuições do cargo de auxiliar de 

creche, EXCETO: 

a) Participar das reuniões de estudo em busca de uma melhor qualidade no atendimento; 

b) Desenvolver atividades pedagógicas e recreativas com as crianças, observando e registrando 

os fatos ocorridos durante a atividade, a fim de garantir o bem estar e o desenvolvimento sadio 

das mesmas; 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/06/mais-de-mil-bombeiros-combatem-fogo-em-vegetacao-em-portugal.html-%20%20Acesso%20em%2006%20de%20%20ago.%202017
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/06/mais-de-mil-bombeiros-combatem-fogo-em-vegetacao-em-portugal.html-%20%20Acesso%20em%2006%20de%20%20ago.%202017
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/06/mais-de-mil-bombeiros-combatem-fogo-em-vegetacao-em-portugal.html-%20%20Acesso%20em%2006%20de%20%20ago.%202017
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c) Estimular o desenvolvimento da criança, respeitando seus valores, sua individualidade e sua 

faixa etária; 

d) Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

e) Exercer as atribuições inerentes à formação técnica-profissional, especialmente no 

planejamento e execução de planos, programas, ações e serviços de assistência social, junto ao 

Conselho Municipal de Assistência Social, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e do Conselho Tutelar; 

22 - Assinale a ÚNICA alternativa correta quanto ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Lei 9.394/96 e alterações. Ao referir-se a Educação Infantil será necessário 

adotar: 

a) O controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência 

mínima de 60% (sessenta) do total de horas.     

b) O controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco) do total de horas.      

c) O controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência 

mínima de 85% (oitenta e cinco) do total de horas.      

d) O controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência 

mínima de 80% (oitenta) do total de horas.      

e) O controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência 

mínima de 50% (cinquenta) do total de horas.      

23 - Assinale a alternativa que, na sequência apresentada, completa corretamente o excerto retirado 

do Volume 1 do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 1998.  

―Constate-se que as famílias independente da ___________________a qual pertencem se 

organizam das mais diversas maneiras. Além da família___________________ que é constituída 

pelo pai, mãe e filhos, proliferam hoje as famílias______________________, nas quais apenas a 

mãe ou o pai está presente. Existem, ainda, as famílias que se reconstituíram por meio de novos 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI - SC 

 

12 
 

casamentos e possuem filhos advindos dessas relações. Há, também, as 

famílias_________________, comuns na história brasileira, nas quais convivem na mesma casa 

várias gerações e/ou pessoas ligadas por parentescos diversos. É possível ainda encontrar várias 

famílias coabitando em uma mesma________________. Enfim, parece não haver limites para os 

arranjos familiares na________________________.‖ 

a) cor – monoparentais – nuclear – extensas – escola – atualidade 

b) classe social – monoparentais – nuclear – extensas – escola – atualidade 

c) classe social – nuclear – monoparentais – extensas – casa – atualidade 

d) classe social – nuclear – extensas – monoparentais – instituição – atualidade 

e) cor – nuclear – extensas – monoparentais – casa – escola 

24 - Correlacione as sentenças ao tema:   

 I - Constituem-se, entre outros, em objetos privilegiados da educação das crianças. Podem ser das 

mais diversas origens materiais, formas, texturas, tamanho e cor. Podem ser comprados ou 

fabricados pelos professores e pelas próprias crianças.   

II - O ser humano pode ter acesso a outras realidades sem passar, necessariamente, pela 

experiência concreta. Por exemplo, alguém que more no sul do Brasil pode saber coisas sobre a 

floresta ou povos da Amazônia sem que nunca tenha ido ao Amazonas, simplesmente se baseando 

em relatos de viajantes, ou em livros. Com esse recurso, a criança tem acesso a mundos distantes e 

imaginários. 

III - É resultado da capacidade de a criança observar e aprender com os outros e de seu desejo de 

se identificar com eles, ser aceita e de diferenciar-se. É entendida aqui como reconstrução interna 

e não meramente uma cópia ou repetição mecânica.  

A - Imitação  

B - Linguagem 

C - Brinquedos 
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A correlação correta está em:  

a) I – A   II – B     III – C  

b) I – A   II – C     III – B 

c) I – C  II – A   III – B 

d) I – B  II – C     III – A 

e) I – C  II – B     III – A 

25 - Assinale as sentenças verdadeiras quanto a Organização dos Espaços e Rotina na Educação 

Infantil: 

I - A organização dos espaços e dos materiais se constitui em um instrumento fundamental para a 

prática educativa com crianças pequenas. Isso implica que, para cada trabalho realizado com as 

crianças, deve-se planejar a forma mais adequada de organizar o mobiliário dentro da sala, assim 

como introduzir materiais específicos para a montagem de ambientes novos, ligados aos projetos 

em curso. 

II - A aprendizagem transcende o espaço da sala, toma conta da área externa e de outros espaços 

da instituição e fora dela. A pracinha, o supermercado, a feira, o circo, o zoológico, a biblioteca, a 

padaria etc. são mais do que locais para simples passeio, podendo enriquecer e potencializar as 

aprendizagens. 

III - Não é desejável que a creche seja considerada apenas um espaço de cuidados físicos e 

recreação e a pré-escola o local onde se legitima o aprendizado. 

IV - Considerada como um instrumento de dinamização da aprendizagem, facilitador das 

percepções infantis sobre o tempo e o espaço, uma rotina clara e compreensível para as crianças é 

fator de segurança.  

Fonte: Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular 

nacional para a Educação Infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.  —  

Brasília: MEC/SEF, 1998. 
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a) Apenas as sentenças I e IV são verdadeiras. 

b) Todas as sentenças são verdadeiras. 

c) Apenas as sentenças I, II e IV são verdadeiras. 

d) Apenas as sentenças II e IV são verdadeiras. 

e) Apenas as sentenças I, II e III são verdadeiras. 

26 - Considerando os princípios da teoria piagetiana, assinale a única alternativa na qual NÃO estão 

descritas características de desenvolvimento de crianças de zero a três anos de idade: 

a) Passa do estado de quase inércia para as primeiras reações intencionais.  A criança diverte-se 

quando é levada ao alto e gosta de fixar o olhar em objetos atraentes e coloridos e permanece 

maior tempo fixando o olhar nesses objetos.  

b) Ainda não consegue segurar objetos intencionalmente, somente por reflexos. 

c) A criança fala utilizando frases longas, tentando utilizar corretamente as normas gramaticais. 

d) A coordenação fina está mais segura e é, geralmente, nessa época que a lateralidade (destra 

ou canhota) normalmente se define. 

e) Já é capaz de construir frases simples completas e de verbalizar muitas palavras, mesmo que 

com erros fonéticos. 

27 - Conforme o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 9.394/96 e 

alterações, a Educação Infantil será oferecida em: 

I - Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;  

II - Qualquer instituição educativa para as crianças de até seis anos de idade; 

III - Pré-escolas, para as crianças de quatro a cinco anos de idade; 

IV- Instituições religiosas, obrigatoriamente, para as crianças de cinco a seis anos de idade; 

V – Creches para crianças de até cinco anos de idade; 
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a) Apenas as alternativas IV e V estão corretas; 

b) Apenas as alternativas I e III estão corretas; 

c) Apenas as alternativas II e V estão corretas; 

d) Apenas a alternativa III está correta; 

e) Apenas as alternativas II, IV e V estão corretas; 

28 - A Lei nº ______________________________que modifica a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) torna obrigatória a oferta gratuita de 

Educação Básica a partir dos 4 anos de idade. Dessa forma as crianças brasileiras devem ser 

matriculadas na Educação Básica a partir dos quatro anos de idade. O fornecimento de transporte, 

alimentação e material didático também será estendido a todas as etapas da educação básica. 

a) 12.796/2013 

b) 13.005/ 2014 

c) 9.394/1996 

d) 1.740/2015 

e) 5.692/ 1971 

29 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 9.394/96 e alterações define no artigo 29 

que a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos: 

I. físico 

II. psicológico 

III. intelectual 

IV. social 

V. moral 
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a) Todas as alternativas estão corretas; 

b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas; 

c) Apenas as alternativas I e V estão corretas; 

d) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas; 

e) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas; 

30 - Segundo o Plano Municipal de Educação (PME) de Irani aprovado pela lei nº 1740/2015, a 

execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de 

avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias:  

a) Secretaria Municipal de Educação e Conselho Estadual de Educação 

b) Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação 

c) Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Educação 

d) Conselho Municipal de Educação e Câmara de Vereadores 

e) Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais 

31 - No Plano Municipal de Educação (PME) de Irani aprovado pela lei nº 1740/2015, prevê-se que o 

município promova, até o final do decênio, pelo menos _____________ conferências municipais de 

educação, coordenadas pelo Conselho Municipal de Educação. 

a) Três   

b) Quatro 

c) Cinco 

d) Seis  

e) Duas 

32 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990, no Art. 2º define objetivamente o 

sujeito enquanto criança ou adolescente observando-se a faixa etária. Para os efeitos desta Lei 

considera-se adolescente a pessoa entre doze e dezoito anos de idade e criança aquela que possuir:  
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a) até doze anos de idade incompletos 

b) até doze anos de idade completos 

c) até onze anos de idade completos 

d) a partir dos seis anos completos 

e) dos quatro anos até os onze anos e onze meses 

33 - Assinale a alternativa que completa, na sequência apresentada, a fragmento da  Constituição 

Federal de 1988. 

―A educação, _____________________________________, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da______________________ e sua qualificação para o_________________________.‖ 

a) dever de todos e direito do Estado e da família – profissão – trabalho  

b) direito de todos e dever do Estado e da família – profissão – estudo 

c) direito de todos e dever do Estado e da família – cidadania – trabalho 

d) dever de todos e direito do Estado e da família – cidadania – trabalho 

e) direito de todos e dever do Estado e da família – qualificação profissional – estudo 

34 - No Art. 208 da CF/88 considera-se que o Estado deve garantir:  

a) A Educação Básica opcional e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta semipresencial para todos os que a ela não tiveram acesso na 

idade própria; 

b) A Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria; 

c) A Educação Básica obrigatória e gratuita dos 6 (seis) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria; 
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d) A Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 14(quatorze) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria; 

e) A Educação Básica obrigatória e opcional dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria; 

35 - Com relação  a troca de fraldas, seguindo as orientações dos RCNEIs, 1998 é INCORRETO 

afirmar:  

a) Enquanto executa os procedimentos de troca, é aconselhável que o professor observe e 

corresponda aos sorrisos, conversas, gestos e movimentos da criança.  

b) A observação, pelo professor, da frequência das eliminações, do aspecto do cocô e do xixi e 

do estado da pele da criança fornece dados sobre a saúde e o conforto de cada criança e aponta 

para outros cuidados que forem necessários. 

c) Os procedimentos com a higiene e proteção da pele, proporcionam bem-estar às crianças e 

permitem que elas percebam a sensação de estar seca e molhada.  

d) A troca de fraldas demanda ainda alguns procedimentos e condições ambientais adequados 

para evitar a disseminação de micróbios entre as crianças e adultos, o que geralmente é causa 

de surtos de diarreia e hepatite infecciosa nas creches.  

e) Não é necessário preocupar-se com o local de armazenamento de fraldas sujas podendo ser 

utilizado qualquer recipiente e, além disso, dispensa-se a tampa do recipiente no qual serão 

descartadas as fraldas.  

36 - A palavra que completa todas as lacunas encontra-se na alternativa: 

I - No momento em que é incluído na_________________, o banho precisa ser planejado, 

preparado e realizado como um procedimento que tanto promove o bem-estar quanto um momento 

no qual a criança experimenta sensações, entra em contato com a água e com objetos, interage 

com o adulto e com as outras crianças.  
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II - O processo de retirada de fraldas pode ser facilitado pela organização da 

__________________ e do ambiente pelos professores e pela observação e imitação pela criança 

das outras crianças. 

III - No período em que a criança está sob os cuidados da instituição educativa é possível prever 

uma _______________de escovação dos dentes, visando desenvolver atitudes e construir 

habilidades para autocuidado com a boca e com os dentes 

que vão ao sanitário ou que estão começando a utilizar o penico. 

IV - Outro aspecto que contribui para o desenvolvimento da autonomia é que a criança tenha 

referências para situar-se na __________________ da instituição. Quando se está num ambiente 

conhecido e em que se pode antecipar a sequência dos acontecimentos, tem-se mais segurança 

para arriscar e ousar agir com independência. 

a) rotina 

b) percepção 

c) instituição 

d) imitação  

e) concepção 

37 - A construção da identidade e a conquista da autonomia pelas crianças são processos que 

demandam tempo e respeito às suas características individuais. Nessa medida, algumas atividades 

propostas de forma sequenciada podem ajudá-las nesse processo. As atividades permanentes do 

grupo contribuem, de forma direta ou indireta, para a construção da identidade e o desenvolvimento 

da autonomia, uma vez que são competências que perpassam todas as vivências das crianças. (RCNEI, 

1998, vol.1) 

 Diante do exposto assinale a alternativa que não é exemplo de atividade que contribui para a 

construção permanente da autonomia: 

a) Solicitar que a criança arrume os materiais após uma determinada atividade 

b) Escovar os dentes de cada aluno após as refeições  
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c) Incentivar que a criança sirva-se sozinha  

d) Orientar que a criança calce seu o tênis após o repouso 

e) Orientar e solicitar que a criança realize a higiene de suas mãos antes de manipular alimentos 

ou posterior uma atividade 

38 - Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, 2010, para a efetivação de seus 

objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão prever condições 

para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos. Assinale a alternativa 

INCORRETA quanto ao disposto pelas Diretrizes:  

a) A indivisibilidade das dimensões expressivo motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, 

estética e sociocultural da criança; 

b) A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas 

formas de organização; 

c) A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo dissociável ao processo 

educativo; 

d) O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que 

garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade; 

e) O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das 

crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades; 

39 - Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, 2010, as propostas pedagógicas de 

Educação Infantil devem respeitar os seguintes princípios: 

a) Éticos, políticos e estéticos. 

b) Éticos, políticos e educativos. 

c) Éticos, políticos e religiosos. 

d) Éticos, espirituais e estéticos. 

e) Éticos, educativos e formativos. 
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40 - A LDB 9394/96 definiu a Educação Especial como uma modalidade de educação escolar que 

permeia todas as etapas e níveis de ensino. As adaptações curriculares não devem ser entendidas 

como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o 

aluno. Realizam-se em três níveis:  

I - no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar). 

II - no currículo desenvolvido na sala de aula.    

III - no nível individual. 

Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma estratégia de ensino que não contribui para 

uma aprendizagem significativa para um aluno com necessidades especiais: 

a) o professor precisa levantar um conjunto de informações a respeito do estudante com 

necessidades educacionais especiais que lhe permita registrar seu nível conhecimento real e 

potencial. 

b) outro importante procedimento é a observação, de onde se pode apreender o nível de 

desempenho do aluno nas mais variadas áreas do comportamento. 

c) independente da necessidade educacional especial não é necessário buscar os materiais 

pedagógicos adaptados. Para não sentir-se excluído recomenda-se que o aluno utilize os 

mesmos materiais dos demais alunos da sala. 

d) o professor deverá obter informações adicionais em contato com os responsáveis pelo aluno. 

e) para as atividades de pátio pode ser necessário criar adaptações se a criança apresentar uma 

deficiência física, por exemplo.  

 


