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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 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 

Atenção! O fragmento do texto de Marina Colasanti servirá de subsídio para as questões 1 a 5:  

Eu sei, mas não devia 

Marina Colasanti 
 

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 

A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as 

janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha 

para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo se 

acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, 

esquece a amplidão. 

A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café 

correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. 

A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no 

ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. (...)  

1 - Analise as palavras que compõe a oração a seguir e indique o número de verbos presentes: 

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 

a) Na oração há três verbos. 

b) Na oração há apenas um verbo. 

c) Na oração há dois verbos. 

d) Na oração há seis verbos. 

e) Na oração há quatro verbos. 
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2 - Observe o que está em destaque na frase: “A gente se acostuma a morar em apartamentos de 

fundos”. Ao construir o texto a autora optou por usar inúmeras vezes “a gente”. Essa escolha faz uma 

tentativa de aproximação do leitor, pois, ambos, leitor e escritor estão incluídos no texto. Se, ao invés 

de usar “ a gente” substituíssemos por “Nós”, como ficaria a frase?   

a) Nós se acostuma 

b) Nós se acostumamos 

c) Nós nos acostumamos 

d) Nós vos acostumamos 

e) Nós acostumamos-lhes 

3 - No texto apresentado aparece em inúmeras frases o uso do vocábulo “porque”. Na língua 

portuguesa existem diversas formas desse vocábulo com grafias e usos diferentes. Complete as frases 

abaixo e em seguida assinale a alternativa que respectivamente apresenta a resposta adequada. 

I  - Joana não compareceu ao treino ............................... estava doente. 

II- Quero saber o ................................... desse desinteresse pelos estudos. 

III – ........................... as plantas realizam fotossíntese?  

a) por que -  porquê - por que 

b) por que -  por quê - porquê 

c) porquê -  porquê - porque 

d) por quê -  porque - por que 

e) porque -  porquê - por que  

4 - Na língua portuguesa as conjunções são termos que ligam duas orações ou duas palavras de 

mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Na frase: A gente se acostuma, mas 

não devia.  A palavra em destaque possui sentido de:  

a) Complementação 
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b) Oposição 

c) Comparação  

d) Conclusão 

e) Explicação 

5 - Observe as palavras a seguir: atrasado e pesado.  Ambas são escritas com S, mas possuem som 

de Z. Em qual das alternativas todas as palavras devem ser grafadas com Z para que estejam 

ortográfica e gramaticalmente corretas?  

a) ca.... ebre – li....o – anali....e  

b) coi....a – formo....o – grande....a 

c) grande ....a – esperte....a – cateque .... e  

d) economi....e – certe....a – enrai....ado 

e) ca.... ebre - cateque .... e – pra ....o 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Seja a equação: . Para que a sentença seja verdadeira o valor de 

deve ser igual a: 

a) 102 

b) 202 

c) 72 

d) 4 

e) 12 

7 - Em determinada liquidação uma blusa que custava R$ 240,00 foi vendida com 35% de desconto. 

O valor que o cliente irá pagar pela blusa é de: 

a) R$ 74,00 

b) R$ 84,00 

c) R$ 134,00 

d) R$ 170,00 

e) R$ 156,00 
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8 - Uma pessoa adulta para andar 50 metros terá que caminhar 80 passos. Para percorrer uma 

distância de 2800 metros terá que caminhar: 

a) 3980 passos 

b) 3840 passos 

c) 4480 passos 

d) 3760 passos 

e) 3740 passos 

9 - Em uma Progressão Aritmética o primeiro termo é  e a razão é 4. O valor do oitavo termo é: 

a) 38 

b) 26 

c) 24 

d) 18 

e) 20 

10 - Para avaliar a capacidade de um recipiente com formato irregular, usou-se o seguinte processo: 

O recipiente foi enchido com água e, em seguida, a água foi despejada em um aquário de vidro 

transparente retangular, cujas medidas internas são 18 centímetros de comprimento e 15 centímetros 

de largura. O nível da água no aquário atingiu a altura de 10 centímetros. A capacidade do recipiente 

é de: 

a) 2,3 litros 

b) 2,7 litros 

c) 2,5 litros 

d) 3,2 litros 

e) 3,7 litros 

INFORMÁTICA 

11 - Qual das opções a seguir, representa a principal funcionalidade da ferramenta pincel de 

formatação para a edição de documentos no Microsoft Word: 

a) eliminar o texto ou bloco de texto selecionado 

b) copiar formatação de uma coisa selecionada para outra nos textos ou documentos  

c) somente aplicar cor ao texto selecionado 

d) aplicar somente bordas sem sombreamento no texto selecionado 
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e) apenas serve para sublinhar o texto ou bloco de texto selecionado 

 12 - Dos periféricos a seguir, qual deste é considerado o cérebro do computador: 

a) Memória RAM 

b) Memória ROM 

c) CPU ou UCP 

d) Monitor de vídeo 

e) Disco rígido 

13 - Considerando uma planilha do excel com as seguintes informações: 

 

Considerando as seguintes afirmações: 

I – O valor retornado pela calculo MOD(B1;4)  na função SE da célula B3 é a divisão do valor de B1 

por 4 

II – O valor retornado pelo calculo MOD(B1;4)  na função SE da célula B3 é o resto da divisão  do 

valor B1 por 4 

III – O valor retornado pela função SE na célula B3 é BISSEXTO 

IV - O valor retornado pela função SE na célula B3 é NÃO BISSEXTO 

a) Todas as afirmações estão corretas 

b) Somente a afirmação III é correta 

c) As afirmações II e III estão corretas 

d) As afirmações II e IV estão corretas 

e) As afirmações I e IV estão corretas 
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14 - Qual é o conjunto de teclas que devem ser pressionadas para formatar um parágrafo como 

JUSTIFICADO no editor de textos Microsoft Word: 

a) CTRL+J 

b) CTRL+E 

c) CTRL+Q 

d) CTRL+G 

e) CTRL+A 

15 - Periférico responsável pelo armazenamento das informações básicas do equipamento, usadas 

principalmente no processo de BOOT ou inicialização e que não é apagada quando o mesmo é 

desligado: 

a) Memória RAM 

b) Memória CACHE 

c) Memória ROM 

d) Placa de vídeo 

e) Disco Rígido 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - Com relação aos aspectos políticos, administrativos, econômicos, históricos, entre outros do 

município de Ipumirim é INCORRETO afirmar: 

a) Segundo o IBGE, o território do município foi habitado por indígenas conforme  comprovam 

a existência de sítios arqueológicos, reconhecidos e cadastrados pelo IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

b) Ipumirim foi emancipado em 1963. 

c) Os limites territoriais são: ao Norte, Faxinal dos Guedes, Ponte Serrada e Vargeão; ao Sul, 

Arabutã e Seara, a Leste: Lindóia do Sul e Concórdia, e a Oeste, Seara e Xavantina. 
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d) Vital Felipe Casarotto foi o primeiro prefeito de Ipumirim, assumiu o mandato em 07 de 

abril de 1963 e ficou a frente da administração até 25 de novembro do mesmo ano. 

e) O município é banhado pelos Rios Irani, do Engano, Jacutinga e Uruguai. 

Fonte: http://www.ipumirim.sc.gov.br/ Acesso em 20/02/18.  

17 - Recentemente o presidente Michel Temer anunciou a criação de mais um ministério. O anúncio 

foi feito no Rio de Janeiro, onde o presidente está reunido com autoridades para discutir a 

intervenção federal na área de segurança pública. O novo ministério faz parte de um conjunto de 

medidas para o combate à violência no país. A proposta é que as polícias Federal e Rodoviária 

Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria de Segurança Pública fiquem 

vinculados a esse Ministério. Assinale a alternativa que indica como foi nomeado o novo ministério. 

a) Ministério da Justiça  

b) Ministério Emergência Pública 

c) Ministério da Força Armada 

d) Ministério da Segurança Pública 

e) Ministério da Paz 

18 - O 8º Fórum Mundial da Água, maior evento global sobre o tema é organizado pelo Conselho 

Mundial da Água, uma organização internacional que tem como missão promover a conscientização, 

construir compromissos políticos e provocar ações em temas críticos relacionados à água. O referido 

Fórum acontecerá entre os dias 18 a 23 de março em.......................................................................... 

a) São Paulo 

b) Florianópolis 

c) Brasília 

d) Porto Alegre 

e) Curitiba 

http://www.ipumirim.sc.gov.br/
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19 - Aconteceu entre os dias 21 a 23 de 2018 no campus do IFC ( Instituto Federal Catarinense) em 

Concórdia mais uma edição da Tecnoeste.  A Tecnoeste é um Show Tecnológico Rural do Oeste 

Catarinense –com atividades sobre os  temas Gestão, Qualidade de Vida e Sucesso na Propriedade 

Rural. 

O evento conta com palestras, fóruns e exposições relacionadas a avicultura, suinocultura, 

ovinocultura, agricultura e bovinocultura de leite. Neste ano de 2018 o evento realizou a 

...................... edição. 

a) 14ª  

b) 20ª  

c) 5ª  

d) 15ª  

e) 10ª 

20 - Em qual das alternativas há uma informação INCORRETA sobre os atuais chefes de governo:  

a) Donald Trump exerce a função de presidente dos Estados Unidos da América. 

b) O Rei Filipe VI de Espanha é o atual rei de Espanha, título pelo qual ostenta a chefatura do 

Estado e o mando supremo das Forças Armadas. 

c) Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron é o atual presidente da França. 

d) Nicolás Maduro Moros é um político venezuelano, atual presidente da República 

Bolivariana da Venezuela. 

e) Barack Hussein Obama é presidente dos Estados Unidos desde 2009.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

21 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), versão atualizada, em seu Artigo 31 

nos diz que a Educação Infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:  
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I – Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;  

II – Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 

(duzentos) dias de trabalho educacional;  

III – Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 

(sete) horas para a jornada integral; 

 IV – Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência 

mínima de 75% (sessenta por cento) do total de horas;  

V – Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança. 

Com relação ao exposto acima, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a alternativa I é correta. 

b) Todas as alternativas estão corretas. 

c) Apenas a alternativa IV é correta. 

d) Somente as alternativas I, II, III e V estão corretas. 

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

22 - Assinale V para Verdadeira e F para Falsa considerando o que prevê a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), versão atualizada, Artigo 30, sobre a oferta da Educação 

Infantil: 

I – (    ) A Educação Infantil será oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças 

de até três anos de idade; 

II- (    ) A Educação Infantil será oferecida em pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 6 

(seis) anos de idade. 
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III- (     ) A Educação Infantil será oferecida somente dos 3 (três) aos 5 (cinco) anos de idade ; 

IV- (    ) A Educação Infantil será oferecida em pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade; 

V - (     ) Não é obrigatório ofertar a Educação Infantil para crianças até os 06 (seis) anos de 

idade. 

A sequência está CORRETA em: 

a) V – V – F – F – V  

b) V – F – V – V – F 

c) F – F – V – F – V  

d) V – V – F – F – F  

e) V – F – F – V – F  

23 - A Educação Infantil, .............................. etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento ..................................... da criança de ............................................, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.   

Assinale a alternativa que completa a afirmação CORRETAMENTE, segundo Lei Federal nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, Artigo 29: 

a) única, intelectual, até 5 (cinco) anos 

b) primeira, integral, até 3 (três) anos 

c) segunda, integral, depois de 3 (três) anos 

d) primeira, integral, até 5 (cinco) anos 

e) primeira, cultural, até os 6 (seis) anos 
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24 - A Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

alterações aborda no Capítulo II o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade da criança e do 

adolescente como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. O artigo 18- B (artigo 

acrescido pela Lei nº 13.010, de 26-6-2014) do Estatuto, cita: “Os pais, os integrantes da família 

ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer 

pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que 

utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, 

educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, à 

medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso”.  

Este artigo se refere as seguintes medidas, EXCETO:  

a) Prisão. 

b) Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. 

c) Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 

d) Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 

e) Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. 

25 - Conforme legislação municipal vigente são atribuições do cargo de Auxiliar de Creche, 

EXCETO: 

a) Cuidar, zelar e orientar o desenvolvimento das crianças. 

b) Realizar e executar o planejamento de todas as atividades pedagógicas. 

c) Participar de reuniões, planejamentos, atividades cívicas e outras. 

d) Ser comprometido com as reais necessidades das crianças. 

e) Promover a higiene, alimentação e cuidados especiais para o bem-estar da criança. 
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26 - O Código de Ética dos Servidores Públicos - Lei nº 8.027, de 12 de abril de 1990 dispõe sobre 

normas e conduta dos servidores públicos. Diante disso assinale a alternativa que NÃO corresponde 

aos deveres dos servidores públicos. 

a) Tratar com urbanidade os demais servidores públicos e o público em geral. 

b) Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. 

c) Guardar sigilo sobre assuntos da repartição, desde que envolvam questões relativas à 

segurança pública e da sociedade. 

d) Omitir-se diante da ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

e) Exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo ou 

função. 

27 - Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 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. Diante disso assinale a 

alternativa CORRETA:  

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

crianças, promove interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades. 

b) A educação em sua integralidade, não entende o cuidado como algo indissociável ao 

processo educativo. 

c) A participação, o respeito, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias atrapalham o processo 

da organização na Instituição. 

d) Evitar a acessibilidade das crianças com ou sem deficiência nos espaços da Instituição, aos 

materiais, aos objetos, aos brinquedos, pois podem ocorrer acidentes. 

e) As dimensões afetivas, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança, devem 

ser trabalhadas separadamente para atingir os objetivos. 
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28 - O bom relacionamento com os pais e/ou responsáveis das crianças atendidas na Instituição de 

Educação Infantil, contribui para a construção de uma educação mais democrática e pluralista, 

tornando as famílias parceiras do processo educativo. Diante disso é correto afirmar que: 

I- O ambiente de cooperação e respeito entre os profissionais e entre esses e as famílias favorece 

a busca de uma linha coerente de ação; 

II- Compreender o que acontece com as famílias, entender seus valores ligados a procedimentos 

disciplinares, a hábitos de higiene, a formas de se relacionar com as pessoas etc. pode auxiliar no 

desenvolvimento das atividades com as crianças; 

III-  Tratar os pais com cordialidade e incluir as famílias no projeto institucional, pode   favorecer 

o êxito nas ações propostas; 

IV-  A comunicação mais individualizada entre as famílias e as instituições de educação infantil 

deve ocorrer desde o início de forma planejada; 

V- O ingresso das crianças nas instituições pode criar ansiedade tanto para elas e para seus pais 

como para os professores. Portanto, ignore os pais para desenvolver um bom trabalho. 

Com relação ao exposto acima assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente a alternativa V é correta 

b) Somente as alternativas I e III estão corretas 

c) As alternativas I, II, III e IV estão corretas 

d) Apenas a alternativa IV é correta 

e) Todas as alternativas estão corretas 

29 - O ato de alimentar tem como objetivo, além de fornecer nutrientes para manutenção da vida e da 

saúde, proporcionar conforto ao saciar a fome, prazer ao estimular o paladar e contribui para a 
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socialização ao revesti-lo de rituais. Além disso é fonte de inúmeras oportunidades de aprendizagem 

na Educação Infantil.  

Diante dessa afirmação é INCORRETO afirmar que: 

a) É apropriado arrumar os ambientes onde são servidos pequenos lanches ou demais refeições 

de forma a permitir a conversa e a interação entre diferentes grupos, mas, quando o número 

de grupos infantis forem grandes (creches e pré-escolas com mais de cinquenta crianças), 

evitar oferecê-las para todos os grupos ao mesmo tempo em grandes refeitórios. 

b) É recomendável que os professores e/ou auxiliares não ofereçam os alimentos para as 

crianças, respeitando suas preferências. 

c) Deve ser permitido que as crianças sentem com quem desejarem para comer e possam 

conversar com seus companheiros. 

d)  As refeições devem ser servidas em ambientes higiênicos, confortáveis, tranquilos, bonitos 

e prazerosos. 

e) É necessário possibilitar às crianças oportunidades que propiciem o acesso e conhecimento 

sobre os diversos alimentos, o desenvolvimento de habilidades para escolher sua 

alimentação, servir-se e alimentar-se com segurança, prazer e independência. 

30 - O atendimento das necessidades de sono e repouso, nas diferentes etapas da vida da criança, tem 

um importante papel na saúde em geral e no sistema nervoso em particular. As necessidades e o 

ritmo de sono variam de indivíduo para indivíduo, mas sofrem influências do clima, da idade, do 

estado de saúde e se estabelecem também em relação às demandas da vida social. Deste modo, para 

que as crianças tenham um momento de repouso/sono/descanso tranquilo é recomendável: 

I- Uma temperatura agradável, boa ventilação e penumbra, pois favorece o sono, descanso e/ou 

o repouso; 
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II- A oferta de colchonetes plastificados forrados com lençóis limpos e de uso exclusivo de cada 

criança (ou esteiras conforme a idade das crianças, o clima e os hábitos regionais), cuidados para um 

sono e/ou descanso seguro e reparador. 

III-  Que as crianças maiores que frequentam instituições de período integral tenham uma sala que 

possam ficar realizando atividades pois não necessitam do momento de repouso. 

IV-  Embalos, acalantos e canções de ninar, pois acalmam e induzem ao sono principalmente no 

primeiro ano de vida das crianças. 

V- Retirar os calçados, verificar se há necessidade de troca de fraldas sujas ou molhadas, retirar 

objetos ou roupas que apertam, colocar o bebê de lado para evitar acidentes no caso de regurgitar ou 

vomitar durante o sono. 

Com relação ao exposto acima assinale a alternativa CORRETA: 

a) Todas as alternativas estão corretas 

b) Somente a alternativa III está correta 

c) Apenas a alternativa V está correta 

d) As alternativas I, II, IV e V estão corretas 

e) As alternativas I, II, III e V estão corretas 

31 - Alguns cuidados devem ser observados pelo professor ou pelo auxiliar de creche ao realizar a 

troca de fraldas. Qual desses cuidados é INCORRETO: 

a) O profissional responsável deve higienizar as mãos antes e depois de cada troca e sempre 

que necessário. 

b) A bancada e o trocador devem ser higienizados somente após a troca de todas as crianças, 

usando água, sabão e álcool 70%, e usando papel-toalha em sentido único, por três vezes 

seguidas.  
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c) A troca de fraldas deve ser feita em uma bancada alta, provida de trocador, localizada ao 

lado do chuveiro. 

d) As fraldas devem ser descartadas em lixeiras exclusivas, providas de tampa e pedal, forradas 

com saco de lixo resistente. 

e)  As fraldas usadas devem ser recolhidas no mínimo duas vezes ao dia.  

32 - Os profissionais que trabalham na instituição de Educação Infantil devem zelar pela limpeza, 

asseio e conservação das dependências da creche, pois esse espaço deve ser seguro, limpo e 

agradável para as crianças.  Diante disso analise as alternativas abaixo e assinale V para Verdadeira e 

F para Falsa: 

I- (   ) As instalações elétricas – tomadas – não necessitam de proteção e não precisam  serem 

embutidas, pois não oferecem riscos as crianças. 

II- (     ) As salas devem ter boa iluminação, serem bem ventiladas e ter locais para banhos de sol 

das crianças; 

III- (     ) As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objetos e 

equipamentos em desuso; 

IV-  (     ) As paredes e tetos devem ser de fácil limpeza e livres de infiltrações e mofo; 

V-  (    ) As pias devem ter água corrente e estar abastecidas com sabão líquido e papel - toalha 

descartáveis e os  vasos sanitários e as lixeiras devem ter tampas. 

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA  

a) F, V, F, V, F 

b) F, V, V, V, F 

c) V, F, V, F, V 

d) V, V, V, F, F 
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e) F, V, V, V, V 

33 - Com relação à limpeza e higienização de materiais e brinquedos utilizados nas atividades da 

creche é INCORRETO afirmar que 

a) Tendo em vista que os brinquedos precisam estar na sala frequentada pelos bebês/crianças, 

deve ser parte da rotina diária a atenção à limpeza e higienização dos mesmos. 

b) Os brinquedos de tecidos, fantoches etc. devem ser lavados, no mínimo, anualmente. 

c) Efetuar a higienização de materiais pessoais, mamadeiras e chupetas todas as vezes que 

forem utilizadas. 

d) Carrinhos que trazem os bebês à creche e, portanto, circulam na rua, não podem adentrar o 

espaço do berçário, sem antes serem limpos adequadamente. 

e) Objetos pessoais (pentes, sabonetes, toalha, escova de dente etc.) devem ser guardados em 

compartimentos individuais e fechados. Devem estar sempre limpos e identificados.    

34 - O movimento é uma das palavras que melhor define a explosão de descobertas que acontece no 

mundo infantil. É principalmente através dele que a criança se comunica e se relaciona com o mundo. 

Cada novidade é um desafio a ser explorado, sem receios, sem medos. Mas ela precisa de cuidados, 

segurança e proteção em todos os momentos do dia. Esta atitude saudável requer do professor e do 

auxiliar de creche incentivo, atenção e vigilância. Diante do exposto qual dos cuidados básicos 

dispensados a criança está INCORRETO 

a) As crianças nunca podem ficar desacompanhadas, nem quando estão dormindo. 

b) Para a higiene do nariz – utilizar lenços de pano, pois podem ser lavados posteriormente 

evitando o lixo que os lenços de papel produzem. 

c) No exercício das suas funções com as crianças, não dirija a sua atenção para outras 

atividades como, por exemplo, conversando com outras pessoas ou falando ao celular. Estas 

ações dificultam ou impossibilitam a atenção à criança, colocando em risco a sua segurança.    
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d) Precisamos compreender que a criança pequena pode vir a morder. Apesar de ser parte do 

desenvolvimento, os adultos precisam estabelecer limites claros, de forma calma e paciente 

impedindo que elas aconteçam. 

e) As crianças têm maior necessidade de beber água que o adulto, uma vez que têm maior 

percentual de água corporal. Portanto, devemos sempre oferecer água para elas. 

35 - A atenção para com a saúde deve ser uma responsabilidade de todos aqueles que cuidam, de 

forma direta ou indireta, de crianças. Os cuidados de saúde e higiene devem fazer parte do processo 

educativo global, considerando especialmente que a autonomia da criança é um dos princípios 

orientadores do trabalho com a criança na instituição de Educação Infantil. Diante do exposto, qual 

das alternativas abaixo NÃO corresponde às ações de cuidado com a saúde das crianças na Educação 

Infantil: 

a) Manter as mãos das crianças limpas, antes das refeições, após o uso do banheiro e dos 

penicos; em outras situações em que as mãos possam estar sujas. 

b) Ao trocar a criança retirar o excesso de fezes e/ou urina com algodão úmido ou lenço 

umedecido, passando sempre no sentido da genitália para o ânus, evitando o contato das 

fezes com a genitália. 

c) Se a temperatura da criança estiver acima de 37,5ºC considera-se febre. No caso de 

persistência ou agravamento do quadro febril, o profissional que está com a criança pode 

ministrar o medicamento na instituição.    

d) O corte das unhas das crianças pode ser orientado para que as mães/responsáveis o façam 

em casa. As unhas grandes acumulam mais sujeiras e facilitam a contaminação da criança, 

além de fazer com que elas se arranhem com facilidade. 
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e) A rotina de higienizar os dentes é muito importante. É fundamental higienizar os dentes 

depois das refeições e antes de dormir para remover e evitar a nova formação da placa de 

bactérias que provoca a cárie.  

36 - Na instituição de Educação Infantil podem ocorrer alguns acidentes com as crianças durante os 

momentos de recreação, interação e outros. Para isso alguns encaminhamentos podem ser 

necessários. Diante do exposto qual dos encaminhamentos abaixo está CORRETO. 

a) Em caso de ferimentos leves, arranhões, pancada e quedas, fazer limpeza no local com água 

e sabão, retirando a sujeira. 

b) No caso de fratura causada por queda, mexer rapidamente e com força o local para ter 

certeza que houve a fratura e posteriormente encaminhar ao serviço de saúde. 

c) Em caso de contusão causada por pancada ou queda envolver um pano quente no local. 

d) Nos ferimentos profundos, comprima o local do sangramento com gaze ou um pano limpo e 

leve ao serviço de saúde.  Para os cuidados com o sangue não há necessidade do uso das 

luvas, pois são crianças pequenas. 

e) Em caso de objeto estranho (terra, pedra, inseto, semente) no ouvido, comunicar aos pais, 

levar a criança imediatamente ao serviço de saúde, mas antes tentar retirar o objeto com 

cotonete. 

37 - O brincar e a brincadeira constituem um importante papel no trabalho com a Educação Infantil. 

Dessa forma é INCORRETO afirmar que 

a) Para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata de tal forma a 

atribuir-lhes novos significados. 

b) Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma 

realidade anteriormente vivenciada. 
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c) As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e aqueles que possuem regras, como 

os jogos de sociedade (também chamados de jogos de tabuleiro), jogos tradicionais, 

didáticos, corporais etc., não propiciam a ampliação dos conhecimentos infantis por meio da 

atividade lúdica. 

d) No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e significam outra 

coisa daquilo que aparentam ser. Ao brincar as crianças recriam e repensam os 

acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que estão brincando. 

e) A brincadeira favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente 

suas aquisições de forma criativa. 

38 - O movimento das crianças na Educação Infantil, constitui conhecimento elementar para a prática 

com crianças pequenas. Diante dessa afirmação assinale V para verdadeiro e F para falso nas 

alternativas abaixo. 

I- (    ) No primeiro ano de vida a criança imita o parceiro e cria suas próprias reações: balança o 

corpo, bate palmas, vira ou levanta a cabeça etc. 

II- (    ) Logo que aprende a andar, a criança parece tão encantada com sua nova capacidade que 

se diverte em locomover-se de um lado para outro, sem uma finalidade específica. 

III- (    ) As crianças com quatro anos não apresentam mais interesse por e jogos e brincadeiras 

atendo-se, somente, a registros pictóricos e escritos. 

IV- (   ) A criança de um a três anos, no plano da consciência corporal,  começa a reconhecer a 

imagem de seu corpo, o que ocorre principalmente por meio das interações sociais que estabelece e 

das brincadeiras que faz diante do espelho.  

V- (     ) Nas crianças de quatro a cinco anos, constata-se uma ampliação do repertório de gestos 

instrumentais, os quais contam com progressiva precisão. Atos que exigem coordenação de vários 
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segmentos motores e o ajuste a objetos específicos, como recortar, colar, encaixar pequenas peças 

etc., sofisticam-se. 

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA 

a) F, F, V, F, F 

b) V, F, V, V, F 

c) F, F, F, F, V 

d) V, V, F, V, V 

e) V, F, V, F, V 

39 - Para a Educação Infantil “Educar significa, propiciar situações de ..............................., 

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

desenvolvimento das capacidades infantis de relação ......................................, de ser e estar com os 

outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos 

conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural” (RCNEI, 1998). 

Qual das alternativas completa a frase CORRETAMENTE: 

a) liberdade, conhecimentos, intrapessoal 

b) significativas, pessoais, aprendizagem 

c) cuidados, conhecimentos, pessoal  

d) educação, aprendizagem, intrapessoal 

e) cuidados, aprendizagens, interpessoal 
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40 - Sabendo da importância da alimentação no contexto da Educação Infantil, temos que ter alguns 

cuidados essenciais na preparação dos alimentos. Diante do exposto é INCORRETO na preparação 

dos alimentos 

a)  Os alimentos, produtos, substâncias, insumos e outros devem apresentar-se em perfeitas 

condições para consumo. 

b) O prazo de validade pode ser ignorado desde que o produto esteja bom.  

c)  Os alimentos, produtos, substâncias, insumos e outros devem ser oriundos de fontes 

aprovadas ou autorizadas pela autoridade sanitária competente. 

d) Os gêneros alimentícios devem estar obrigatoriamente, protegidos por invólucros próprios e 

adequados para armazenamento, transporte e exposição. 

e)  O preparo de quaisquer alimentos para as crianças (mamadeiras, sopa, sucos, papinhas e 

frutas) deve ser realizado exclusivamente nos espaços da cozinha e lactário. 

 


