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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 

Processo Seletivo: 

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 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, 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 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (Matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos na Área de Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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 - Assinale a alternativa que, na ordem apresentada, completa semântica, ortográfica e 

sintaticamente o texto de Mario Quintana: 

"Cavalo de fogo" 

Mas a minha mais ___________________ recordação 

só muito tempo depois eu vim a saber que era um cometa 

e precisamente o cometa de Halley 

- maravilhoso Cavalo Celestial! - 

com a sua longa ________________________ vermelha atravessando, ondulante, de lado a lado, 

bem sobre o meio do mundo, 

a noite misteriosa do pátio... 

Jamais esquecerei a sua aparição 

_________________________________ 

_____________________ tempo de espantos e encantos 

o cometa de Halley não se contentava em parecer em cavalo, apenas: 

o cometa de Halley era um cavalo! 

(Mario Quintana. Apontamentos de História Sobrenatural, 1976) 

a) remota – cauda – porque – naquele  

b) remonta – calda – por que – naquele 

c) remota – calda – porque – na quele 

d) remota – calda – porque – naquele 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 35/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

4 
 

e) remonta – cauda – porque – na quele 

2 - Assinale a alternativa na qual as palavras possuem respectivamente 6, 10, 6 letras e 4, 8,6 

fonemas:  

a) Chuchu – encharcado - bexiga 

b) cometa – embarcação – câmera  

c) Outono – geralmente - elipse 

d) estojo – adolescente - espião 

e) perigo – brasileira - cometa 

3 - Os gêneros literários reúnem um conjunto de obras que apresentam características idênticas de 

forma e conteúdo. Eles se dividem em três categorias básicas: gêneros épico (narrativo), lírico e 

dramático. Dentro dessas categorias há a classificação em gêneros textuais diversos: fábula, novela, 

soneto, crônica, comédia, tragédia, romance, etc. Considerando a explanação acima, leia o texto que 

ora se apresenta e assinale a alternativa que indica o gênero ao qual o mesmo pertence: 

O LEÃO E O RATINHO 

Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. 

Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. 

Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. 

Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. 

Algum tempo depois o leão ficou preso na rede de uns caçadores. 

Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. 

Nisso apareceu o ratinho, e com seus dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. Moral: Uma boa 

ação ganha outra.  

a) Crônica 

b) Novela 

c) Fábula  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 35/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

5 
 

d) Soneto 

e) Receita 

4 - Analise o vocábulo destacado no fragmento da crônica “A Mulher Madura” de Affonso Romano 

de Sant'Anna e assinale a alternativa que indica a qual palavra o mesmo de refere: 

O rosto da mulher madura entrou na moldura de meus olhos. De repente, a surpreendo num banco 

olhando de soslaio, aguardando sua vez no balcão. Outras vezes ela passa por mim na rua entre os 

camelôs. ( ...)  

a) moldura 

b) madura 

c) mulher  

d) olhar 

e) balcão  

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 - Uma empreiteira gasta 500 toneladas de pedras para formar a base de uma rodovia que vai ser 

asfaltada e que tem 10 quilômetros de comprimento. A quantidade de pedras necessárias para 

construir a base de uma rodovia de 18 quilômetros de comprimento e cujas características são 

semelhantes a anterior é de: 

a) 600 toneladas 

b) 750 toneladas 

c) 900 toneladas 

d) 950 toneladas 

e) 1050 toneladas  

6 - Paulo resolveu comprar um carro. Como não tinha todo o dinheiro disponível negociou nas 

seguintes condições: 25% de entrada e o restante em 48 prestações mensais fixas no valor de R$ 

974,00 cada uma. Sabendo-se que o valor do carro à vista é de R$ 42 000,00, o custo total do veículo 

no final será de: 

a) R$ 57 252,00 
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b) R$ 55 540,00 

c) R$ 52 500,00 

d) R$ 51 930,00 

e) R$ 46 752,00 

7 - Um relógio custa R$ 420,00. Se eu tivesse mais 20% da quantia que tenho, poderia comprar o 

relógio e ainda ficaria com R$ 42,00. O valor que tenho é de: 

a) R$ 350,00 

b) R$ 365,00 

c) R$ 372,00 

d) R$ 385,00 

e) R$ 395,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - Em Seara, no distrito de Nova Teotônia está localizado o maior museu entomológico da América 

Latina, denominado ___________________________________________. 

a)  Museu Fritz Plaumann. 

b) Museu Angelo Spricigo 

c) Museu Recanto da Poesia 

d) Museu da Colonização 

e) Museu Searense 

9 - O município de Seara possui 312,54 quilômetros quadrados, e 

_______________________________________. Faz parte da Microrregião do Alto Uruguai 

Catarinense e tem suporte financeiro baseado nas atividades da sua maior indústria, a Cargill/Seara 

Alimentos S/A. Assinale a alternativa que correspondente: 

a) aproximadamente  22 mil habitantes. 

b) aproximadamente  28 mil habitantes. 

c) aproximadamente 18 mil habitantes. 

d) aproximadamente  40 mil habitantes. 
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e) aproximadamente  55 mil habitantes. 

10 - O povo searaense é a mescla de descendência italiana, alemã e eslava. Que vieram a estabelecer 

Seara à sua condição atual de merecida grandeza dentro do cenário socioeconômico do Estado 

___________________. Assinale a alternativa correta. 

a) Searense. 

b) Catarinense. 

c) Paranaense. 

d) Chapecoense. 

e) Concordiense.  

CONHECIMETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei 8069, de 13de julho de 1990 e suas 

alterações, preconiza no art. 53: “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho, assegurando-se-lhes:”  

I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II- moradia 

III- direito de ser respeitado por seus educadores; 

IV- direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 

V- direito de organização e participação em entidades estudantis; 

VI- acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas I; III; IV e V. 

c) Apenas I; II; III; V e VI. 

d) Apenas I; IV; VI. 
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e) Apenas I; III; IV; V e VI. 

12 - O Plano Municipal de Educação de Seara, Lei nº 1819, de 24 de junho de 2015, em sua meta 01, 

propõe a universalização, até 2016, da educação infantil na pré-escola para as crianças de 04 (quatro) 

a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no 

mínimo: 

a) 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 03 (três) anos até o final da vigência deste 

Plano. 

b) 75% (setenta e cinco por cento) das crianças de até 04 (quatro) anos até o final da vigência 

deste Plano. 

c) 100% (cem por cento) das crianças de até 03 (três) anos até o final da vigência deste Plano. 

d) 80% (oitenta por cento) das crianças de até 04 (quatro) anos até o final da vigência deste 

Plano. 

e) 70% (setenta por cento) das crianças de até 05 (cinco) anos até o final da vigência deste 

Plano. 

13 - A Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, institui que a Educação Infantil é parte integrante 

_________________________________________, cujas finalidades são desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores.  

A sentença que completa CORRETAMENTE a referida lei é:  

a) da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

b) do Ensino Fundamental.  

c) do Ensino Público. 

d) da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

e) da Educação Básica. 

14 - O art. 30 da Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, institui que a educação infantil será oferecida em creches, 

ou entidades equivalentes, para:  

a) crianças de três a seis anos de idade. 

b) crianças de até três anos de idade. 
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c) crianças de até quatro anos de idade. 

d) crianças de cinco anos de idade. 

e) crianças de seis anos de idade. 

15 - A Constituição Federal de 1988 e alterações, no art. 214 apresenta a seguinte redação: “A lei 

estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 

diferentes esferas federativas que conduzam a”: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 

produto interno bruto. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) As alternativas I; II; III; IV; V e VI 

b) Apenas I; II; III; V e VI  

c) Apenas II; III; V e VI 

d) Apenas II; III; IV; V e VI 

e) Apenas II; IV; V e VI 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

16 - Muitos bebês ao ingressarem na Educação Infantil ainda se alimentam de leite materno, portanto 

é fundamental que o profissional da Educação Infantil incentive o aleitamento materno na instituição. 

Sabendo que o aleitamento materno é comprovado cientificamente como superior aos de outras 

espécies, é correto afirmar que:  

a) As crianças amamentadas com leite materno necessitam de mais atendimento médico, pois 

adoecem mais. 
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b) Ao sugar o leite, o bebê prejudica o desenvolvimento da cavidade bucal, que é fundamental 

para o alinhamento correto dos dentes. 

c) A amamentação não é um momento para estabelecer vínculos e trocar afeto com o bebê. É 

apenas um momento para alimentá-lo. 

d) O leite materno pode proteger o bebê contra infecções, diarréia, diminuir o risco de alergias, 

reduzir a chance de obesidade e a criança pode ter uma melhor qualidade de vida. 

e)  O leite materno promove um pequeno impacto na saúde integral da dupla mãe/bebê e uma 

insatisfação de toda família. 

17 - A higiene pessoal tem grande influência nas condições adequadas de saúde individual e coletiva 

nas instituições de Educação Infantil, pois diminuem o risco de transmitir ou adquirir doenças. Com 

relação higiene pessoal do profissional da Educação Infantil é incorreto afirma que: 

a) Devem lavar as mãos antes de alimentar os bebês/crianças ou manipularem os alimentos. 

b) Devem lavar as mãos após os cuidados de troca de fralda, limpeza nasal e/ou uso do 

banheiro. 

c) Necessitam manter os cabelos preferencialmente presos e limpos. 

d) Após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz devem higienizar bem as  mãos. 

e) O uso das luvas é desnecessário, pois não protegem contra possíveis lesões eventuais, como 

sangue, pus, catarro, diarréia e lesões de pele.  

18 - O momento da refeição na instituição de Educação Infantil faz parte de um contexto em que o 

binômio educar/cuidar permeia todas as ações deste momento. Sabendo da importância da 

alimentação no contexto da Educação Infantil é incorreto afirmar que: 

a) O ato de alimentar os bebês deve ser realizado com extremo cuidado e com afetividade por 

parte dos professores e dos auxiliares, para que a criança se sinta encorajada a entender sua 

alimentação como ato prazeroso. 

b) Ações pedagógicas como conversas, histórias, dramatizações, pesquisas, projetos sobre 

alimentação saudável, degustação, apreciação do cardápio da instituição escolar não 

contribuem para as boas práticas de alimentação escolar. 

c) Caso alguma criança tenha alguma restrição alimentar comprovada por laudo médico, são 

oferecidas opções de substituições aos itens do cardápio, conforme orientação do 

nutricionista. 
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d) Para o horário da refeição devem-se higienizar as mesas, auxiliar as crianças que necessitam 

de ajuda, ofertar e incentivar as crianças a experimentar todos os alimentos que constam no 

cardápio. 

e) As ações de educação alimentar e nutricional podem ser realizadas durante a refeição e/ou 

em sala de aula, trabalhando a alimentação dentro das dimensões: social, cultural, 

pedagógica, nutricional, entre outras. 

19 - A instituição de Educação Infantil é um espaço que deve apresentar boas condições de limpeza, 

organização e conservação geral do espaço físico. Nesse sentido é correto afirmar que:  

a) A iluminação e a ventilação do local podem ser precárias, desde que haja boas condições de 

atendimento, pois isso não oferece risco á saúde das crianças. 

b) O local ou armário para a guarda de material de limpeza utilizado na instituição pode ser 

deixado ao alcance das crianças. 

c) As instalações elétricas devem ser embutidas ou protegidas e as tomadas devem possuir 

tampas de proteção para evitar acidentes com as crianças. 

d) A bancada de manipulação/trocador de fraldas deve ser higienizada somente ao final do dia, 

utilizando água e sabão, pois assim evita o desperdício de material/produtos. 

e) Cada berço deve destinar-se a mais de uma criança por vez. 

20 - A partir dos 6 (seis) meses de idade para que o bebê continue crescendo bem, ele necessita que 

seja introduzido outros alimentos saudáveis além do leite – materno,  leite em pó ou outro. Essa 

introdução de alimentos deve ocorrer de forma gradativa. Nessa perspectiva qual das alternativas 

abaixo está incorreta: 

a) A partir dos 6 (seis) de idade  a alimentação dos bebês deve ser composta pelo leite materno, 

em pó ou outro, complementado por frutas e legumes, sempre amassados ou raspados. 

b) A “papa de fruta” –purê – deve ser a primeira alimentação que o bebê deve consumir, é de 

fácil aceitação e a maioria das frutas tem o gosto adocicado assim como o leite materno. 

c) Para a “papa salgada” – purê – os alimentos oferecidos devem ser bem cozidos para deixá-

los macios.  À medida que o bebê for crescendo, procure amassar menos o alimento, até que 

ele comece a aceitar pequenos pedaços. Essa textura estimulará a mastigação. 

d) Com a introdução dos alimentos complementares a criança não deve receber água nos 

intervalos.  

e) A maioria dos bebês, ao final do primeiro ano, já pode ingerir todos os alimentos que são 

servidos para as outras crianças na instituição de educação infantil. 


