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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 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

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 

Atenção!  A tirinha abaixo apresentada servirá de subsídio para as questões 1 a 3. 

 

1 - Analisando os quadrinhos apresentados é correto: 

I - No quadrinho 1 Mônica está fazendo os temas escolares. 

II - No quadrinho 1 Mônica está escrevendo uma carta para o Papai Noel. 

III - No quadrinho 2 Mônica dá-se conta que possui muitos brinquedos. 

IV - Mônica dá-se conta que possui muitos brinquedos, porém resolve acrescentar mais na lista 

natalina. 

V - No quadrinho 3 Papai Noel lê a carta de Mônica e fica surpreso/emocionado com o que a 

menina escreve. 

VI - No quadrinho 3 Papai Noel descobre que Mônica está pedindo uma boneca nova. 

Assinale a sequência de respostas corretas: 

a) Apenas as alternativas I, II e VI estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, II e IV  estão corretas. 

c) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 
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d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Apenas as alternativas II, III, IV e V estão corretas. 

2 - Observa-se no último quadrinho o excerto: “... só dizer obrigada”. Quanto ao uso de obrigado/a 

é correto:  

a) Mônica empregou corretamente a palavra ao afirmar “obrigada”. 

b) Mônica poderia ter dito “obrigado”. 

c) Mônica poderia ter dito “obrigada” ou “obrigado”, pois as mulheres podem optar por uma ou 

outra forma. 

d) Mônica deveria ter dito “obrigados”, pois seu interlocutor é  uma autoridade . 

e) Quando Mônica escreve deve dizer “obrigado” e quem vai ler deve usar a forma “obrigada”. 

3 - Na frase: Papai Noel! Este ano eu queria ...  a palavra em destaque pertence a classe de palavras  

e classifica-se como:  

a) Advérbio 

b) Substantivo 

c) Adjetivo 

d) Pronome  

e) Artigo 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - A planta abaixo indica a área de um terreno com as seguintes medidas:          , 

, , , e  . 
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O perímetro e a área total desse terreno são respectivamente: 

a)  e  

b)  e  

c)  e  

d)  e  

e)  e  

5 - Aplicando-se a importância de R$ 2 400,00, pelo prazo de 3 meses, à taxa de 0,52% ao mês, em 

regime de juros simples, obtemos um montante de: 

a) R$ 2 447,50 

b) R$ 2 487,25 

c) R$ 2 445,24 

d) R$ 2 437,44 

e) R$ 2 435,54 

6 - Em decorrência de fortes ventos ocorridos na região, uma árvore de eucalipto sofreu ruptura em 

seu caule a 5 metros de altura permanecendo grudado no ponto da quebra e a ponta da árvore 

quebrada tocou o solo a 12 metros distante do pé, formando um triângulo retângulo. A altura da 

árvore de eucalipto era de: 

a) 18 metros 

b) 17 metros 

c) 16 metros 

d) 15 metros 
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e) 13 metros 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - O poder executivo é um dos três órgãos encarregado da governança geral de um Estado, sendo 

suas atribuições mais frequentes a execução e resguardo das leis, a administração dos recursos e 

instituições públicas, a condução de assuntos diplomáticos e a celebração (assinatura, negociação ou 

desfeita) de tratados internacionais. O poder executivo no Brasil tem como principal representante o: 

a) vereador. 

b) prefeito. 

c) governador 

d) deputado estadual.  

e) presidente da república. 

8 - Em novembro de 2016 o avião que levava a equipe da Chapecoense para disputar uma partida 

internacional acabou sofrendo um acidente aéreo, assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o local do acidente: 

a) Equador 

b) Colômbia 

c) Bolívia 

d) Peru 

e) Uruguai 

9 - Dilma Vana Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil desde janeiro de 2011 

(reeleita nas eleições de 2014), foi destituída do posto em 31 de agosto de 2016 por meio de um 

processo de impeachment. Com a decisão de cassação do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff 

da Presidência da República, Michel Temer assume o comando do País, por ele ser:  

a) Segundo colocado nas eleições para Presidente da República. 

b) Presidente da Câmara. 
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c) Vice-Presidente da República. 

d) Presidente do Senado. 

e) Governador de Brasília.  

10 - Passados dois anos do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, biólogos, 

geólogos e oceanógrafos que pesquisam a bacia do rio Doce afirmam que o impacto ambiental do 

desastre, considerado o maior do país, ainda não é totalmente conhecido. A enxurrada de rejeitos 

rapidamente se espalhou pela região, deixou mais de 600 famílias desabrigadas e chegou até os 

córregos próximos. Quando a lama atingiu o ambiente aquático, todos os organismos vivos 

morreram. Desde os animais aquáticos às plantas. Houve um grande descontrole natural na região, 

não só pelo óbito das espécies, mas também pelo rio ser uma importante fonte de renda para, por 

exemplo, os pescadores. (https://www.estudopratico.com.br) 

O texto trata do caso ocorrido na cidade de ____________________  cuja exploração de minério era 

realizada pela mineradora ______________________. 

a) Mariana; Vale. 

b) Montes Claros; Usiminas. 

c) Mirabela; Alunorte. 

d) Mariana; Namisa. 

e) Mariana; Samarco. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

11 - Com relação às atribuições do cargo de auxiliar de creche podemos afirmar que é função da 

auxiliar: 

I - Cuidar, zelar, orientar o desenvolvimento das crianças; 

II - Promover a higiene, alimentação e cuidados especiais para o bem-estar da criança; 

III - Cooperar com os serviços e planejamento das atividades pedagógicas; 

IV - Promover experiências de aprendizagem contribuindo para o aprimoramento do ensino 

infantil; 

https://www.estudopratico.com.br/
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V - Participar de reuniões, planejamentos, atividades cívicas, apresentar dados e relatórios de suas 

atividades. 

Com relação ao exposto acima assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a alternativa I é correta 

b) Todas as alternativas estão corretas 

c) Somente as alternativas III, I e IV estão corretas 

d) Apenas a alternativa IV é correta 

e) Somente as alternativas I, II e V estão corretas 

 

12 - Conforme o Referencial Curricular para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), o cuidado, na 

educação infantil, precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que quando 

observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão 

recebendo. Diante do exposto, qual das alternativas abaixo NÃO corresponde às ações de cuidar na 

Educação Infantil: 

a) Desvalorizar o choro de um bebê e não corresponder a ele; pois na maioria das vezes o 

choro do bebê é “manha”; 

b) Conversar com o bebê/criança, dar atenção, tentar acalmar, identificar e responder as suas 

necessidades; 

c) Verificar se as crianças estão realizando a higiene pessoal de maneira adequada a sua idade; 

d) Valorizar e incentivar a criança a alimentar-se sozinha com alimentos variados do cardápio 

da instituição; 

e) Preocupar-se com a saúde e bem-estar das crianças oportunizando um ambiente limpo e 

agradável.  

13 - O Brincar na educação infantil é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento das 

crianças nas suas relações sociais, afetivas e na aquisição de conceitos básicos para as capacidades 

mentais, como memória, atenção e imaginação. Deste modo marque a alternativa INCORRETA 

sobre o brincar na educação infantil: 

a) Ao brincar a criança apropria-se de elementos da realidade imediata e atribuem-lhes novos 

significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 

imaginação e a imitação da realidade; 
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b) A brincadeira contribui para a autonomia das crianças; 

c) A brincadeira favorece a auto-estima das crianças e auxilia a estabelecer relações sociais 

com os adultos e com seus pares; 

d)  A intervenção intencional, realizada pelo professor ou pelo auxiliar de creche, nas 

brincadeiras das crianças, oferecendo material adequado, espaço estruturado para brincar 

não permite o enriquecimento das competências criativas e imaginativas das crianças; 

e) As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e aqueles que possuem regras 

propiciam a ampliação dos conhecimentos infantis por meio da atividade lúdica. 

14 - Para a Educação Infantil, educar significa propiciar situações de..........................., 

.............................e aprendizagens orientadas de forma integrada que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis (...) (RCNEI, 1998) 

Assinale a alternativa que completa a frase CORRETAMENTE: 

a) cuidados, brincadeiras  

b) reforço, escolarização 

c) cuidados, escolarização 

d) complemento escolar, brincadeiras 

e) cuidado e alfabetização 

15 - O bom relacionamento e a forma de estabelecer comunicação com os pais das crianças atendidas 

nas instituições de Educação Infantil tornam as famílias parceiras e interlocutoras no processo 

educativo infantil. Com base nas informações sobre o bom relacionamento da família com a 

instituição, complete com Verdadeiro (V) ou Falso (F) as informações abaixo e em seguida assinale a 

alternativa que apresenta a ordem CORRETA: 

a) (  ) A instituição de Educação Infantil deve ter uma  comunicação mais individualizada e de 

forma planejada  com as famílias  deste o início que a criança começa a frequentar a instituição, 

principalmente se for bebê; 

b) (    )  Cabe a instituição oportunizar a entrada dos pais todos os dias até a sala onde a criança 

está, e trocar algumas palavras com o professor ou auxiliar, pois esse pode ser um fator de 

tranquilidade para os pais; 
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c) (     ) A instituição não deve se preocupar com as dúvidas, angústias e ansiedade dos pais nos 

primeiros dias das crianças na instituição, porque o  foco de atendimento é a criança, não os 

pais; 

d)  (  ) Com as famílias de crianças maiores a comunicação pode ser mais esporádica, ocorrendo 

somente à medida das necessidades. Entretanto, as reuniões para discussão sobre o andamento 

dos trabalhos com as crianças são sempre bem-vindas e se constituem em um direito dos pais. 

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA:  

a) V, F, V, F  

b) V, V, F, V  

c) F, V, F, V  

d) F, F, F, V 

e) V, V, V, V 

16 - Com as crianças pequenas os cuidados corporais e de higiene precisam ser relembrados em todos 

os momentos. Diante disso, assinale a alternativa que NÃO corresponde aos cuidados corporais e de 

higiene que as crianças devem desenvolver na instituição de Educação Infantil com o auxílio do 

professor e auxiliar de creche: 

a) Lavar as mãos antes das refeições, após o uso do banheiro, após brincar na terra, areia, 

manipular tinta e outros; 

b) As crianças maiores mesmo sendo independentes em relação ao controle de suas 

eliminações ainda precisam de auxilio, de orientação para desenvolver habilidades e manter 

atitudes de higiene consigo mesmas e com o ambiente;  

c) Aprender os movimentos para uma correta escovação de dentes e da língua, bochechar e 

cuspir a água; 

d) Utilizar corretamente o papel higiênico, sabonete e toalhas para que possam construir 

hábitos de higiene pessoal; 

e) Por serem crianças pequenas, não há necessidade de orientar tomar banho diariamente. 

17 - A instituição de Educação Infantil deve preocupar-se com a limpeza, manutenção e asseio de 

suas dependências, pois deve ser um espaço seguro e agradável para quem o frequenta.  Diante disso 

é ERRADO afirmar que: 

a) As instalações elétricas devem embutidas ou protegidas; 
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b) A instituição deve ter uma boa iluminação, o local deve ser ventilado e deve ter espaço para 

banho de sol das crianças; 

c) Os produtos de limpeza e de higiene podem ficar ao alcance das crianças, pois as crianças 

estão sob supervisão de um adulto; 

d) Os vasos sanitários e as lixeiras devem ter tampas e as lixeiras possuir sacos plásticos; 

e) As janelas e aberturas devem ter grades, redes ou outra condição que ofereça segurança as 

crianças. 

18 - Oferecer conforto, segurança física e proteger não significam cercear as oportunidades das 

crianças em explorar o ambiente e em conquistar novas habilidades. Significa proporcionar ambiente 

seguro e confortável, acompanhar e avaliar constantemente as capacidades das crianças, pesar os 

riscos e benefícios de cada atitude e procedimento, além do ambiente (RCNEI, 1998). Diante do 

exposto é CORRETO afirmar que: 

a) As cadeiras e mesas utilizadas pelas crianças, os berços e os sanitários precisam ser 

adequados ao seu tamanho, confortáveis e permitir que sejam usados com independência e 

segurança; 

b) No berçário e nas salas é aconselhável ter uma iluminação bem forte enquanto os bebês e as 

crianças pequenas dormem, assim como prever a redução da luminosidade às atividades de 

desenho, leitura e escrita; 

c) Os tanques de areia precisam de lugar ensolarado, e não precisa proteger dos animais; 

d) Quanto mais áspera for à superfície do piso melhor para os bebês explorar o ambiente, 

engatinhar e aprender a andar; 

e) Procedimentos de limpeza devem ocorrer com as crianças presentes no ambiente, pois os 

produtos de limpeza não oferecem risco as crianças. 

19 - Com relação à alimentação dos bebês e das crianças na instituição de Educação Infantil podemos 

afirmar que: 

I – A mamadeira deve ser oferecida com o bebê no colo e bem recostado. Quando há risco de 

longo tempo de espera dos demais bebês, é importante que se planejem situações alternativas. 

II- Quando o bebê demonstra interesse em mamar sozinho e apresenta condições motoras para 

fazê-lo, é importante providenciar um local que ele possa apoiar-se. 
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III- A maioria dos bebês, ao final do primeiro ano, já podem ingerir todos os alimentos que são 

servidos para as crianças maiores. Eles aprendem a usar talheres, tomar líquidos na caneca, 

diminui o uso da mamadeira e partilham as refeições à mesa com os colegas. 

IV- Em torno dos dois anos, a criança poderá alimentar-se sozinha, determinar seu próprio ritmo e 

a quantidade de alimentos que ingere. Ela poderá necessitar de ajuda e incentivo do adulto para 

experimentar novos alimentos ou para servir-se. 

V- É recomendável que os professores e auxiliar ofereçam uma variedade de alimentos e cuidem 

para que a criança experimente de tudo. O respeito às suas preferências e às suas necessidades 

indica que nunca devem ser forçadas a comer. 

Com relação ao exposto acima assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a alternativa V é correta 

b) Todas as alternativas estão corretas 

c) Somente as alternativas III, I e IV estão corretas 

d) Apenas a alternativa IV é correta 

e) Somente as alternativas I e II estão corretas  

20 - A promoção do crescimento e do desenvolvimento saudável das crianças na instituição educativa 

está baseada no desenvolvimento de todas as atitudes e procedimentos que atendem as necessidades 

de afeto, alimentação, segurança e integridade corporal e psíquica durante o período do dia em que 

elas permanecem na instituição. Diante do exposto é INCORRETO afirmar que: 

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

uma rotina de escovação dos dentes, visando desenvolver atitudes e construir habilidades 

para autocuidado com a boca e com os dentes. 

b) Os bebês e crianças pequenas que ainda usam fraldas e que permanecem durante muitas 

horas na instituição educativa podem precisar de um banho, tanto para maior conforto como 

para prevenção de assaduras e brotoejas. 

c) Não é atribuição do professor ou do auxiliar de creche realizar atividades pedagógicas 

incentivando a alimentação saudável, pois está é uma atribuição exclusiva da família.  

d) Temperatura agradável, boa ventilação e penumbra, oferta de colchonetes plastificados 

forrados com lençóis limpos e de uso exclusivo de cada criança (ou esteiras conforme a 
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idade das crianças, o clima e os hábitos regionais) são cuidados para um sono e/ou descanso 

seguro e reparador. 

e) As mamadeiras devem ser oferecidas com o bebê no colo, bem recostado, o que propicia 

contato corporal, troca de olhares e expressões faciais entre o adulto e a criança. 

 


