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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 

tubo transparente, 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 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 5: 

Bolo de Chocolate 

Massa: 

4 ovos. 

4 colheres (sopa) de chocolate em pó 

2 colheres (sopa) de manteiga. 

3 xícaras (chá) de farinha de trigo. 

2 xícaras (chá) de açúcar. 

2 colheres (sopa) de fermento. 

1 xícara (chá) de leite 

 

Modo de Preparo  

Em um liquidificador adicione os ovos, o chocolate em pó, a manteiga, a farinha de trigo, o açúcar e 

o leite, depois bata por 5 minutos. 

Adicione o fermento e misture com uma espátula delicadamente. 

Em uma forma untada, despeje a massa e asse em forno médio 180 ºC, preaquecido por cerca de 40 

minutos. 

1 - Com relação ao tipo e gênero textual assinale a alternativa que apresenta uma informação 

verdadeira: 

a) Trata-se de um texto pertencente ao gênero textual Manual de Instrução e sua tipologia é 

Descrição. 

b) Trata-se de um texto pertencente ao gênero textual Receita e sua tipologia é Narração. 

c) Trata-se de um texto pertencente ao gênero textual Receita e sua tipologia é Injunção. 

d) Trata-se de um texto pertencente ao gênero textual Receita e sua tipologia é Dissertação. 

e) Trata-se de um texto pertencente ao gênero textual Bula e sua tipologia é Exposição. 
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2 - Observe as palavras abaixo e assinale a alternativa na qual, todas, as palavras deverão ser 

completadas assim como Xícara. 

a) en___er  –  ___aminé  –  ___urrasco 

b) en___er  –   rou___inol  –   ro___o  

c) ve___ame  –  ___ampu  –   me___er  

d) en___er   –   me___er   -   ___uchu 

e) re___eio   –  ___ampu  –   fi___a   

3 - As palavras Pó e Xícara são acentuadas por regras distintas embora possuam o mesmo tipo de 

acento. Com relação às regras de acentuação das duas palavras é correto: 

I – As duas recebem acento circunflexo. 

II – A primeira palavra (PÓ) classifica-se como paroxítona e a segunda (XÍCARA) como 

proparoxítona.  

III – A segunda palavra (XÍCARA) classifica-se como proparoxítona.  

IV - A segunda palavra (XÍCARA) passou a ser acentuada após o último acordo ortográfico.  

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas a alternativa I está correta. 

c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

d) Apenas a alternativa III está correta. 

e) Apenas a alternativa IV está correta. 

4 - Nas palavras ―os ovos, o chocolate em pó, a manteiga, a farinha de trigo, o açúcar e o leite‖ temos 

um exemplo de concordância nominal na qual o artigo concorda com as palavras em gênero ou 

número. Assinale a alternativa na qual o emprego do artigo foi efetuado de modo equivocado. 

a) O cônjuge chegou atrasado ao encontro. 
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b) Tomou todo o guaraná. 

c) O menino não comeu a cenoura e nem mesmo o alface.  

d) O dó era tanto que todos choraram. 

e) Espalhou a cal pelo chão. 

5 - Observe: ―Em uma forma untada, despeje a massa e asse em forno médio‖. As duas formas 

sublinhadas indicam o verbo conjugado no imperativo. Os mesmos verbos, flexionadas na primeira 

pessoa do singular (EU) no pretérito perfeito, assim devem ser grafados: 

a) despejei - assei 

b) despejais - assais 

c) despejamos - assamos 

d) despejareis - assareis 

e) despejarão - assarão 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Um atleta dá uma volta completa em uma pista em 0,6 minutos e outro atleta completa o mesmo 

percurso em 0,8 minutos. Se ambos partem juntos lado a lado do ponto de partida, o instante que 

ambos estarão lado a lado novamente será daqui a: 

a) 150 segundos 

b) 144 segundos 

c) 132 segundos 

d) 128 segundos 

e) 96 segundos 

 

7 - Maria Tereza gastou  do seu salário com alimentação, farmácia e despesas extras,  do salário 

com aluguel. A fração correspondente à quantidade de salário que sobrou é igual a: 

a)  
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b)  

c)  

d)  

e)  

 

8 - Seja a expressão: . O valor de  é: 

a) 23 

b) 17 

c) 13 

d) 9 

e) 6 

 

9 - Em um supermercado no balcão de frios consta na etiqueta de uma embalagem de presunto 

fatiado as seguintes informações: datas de fabricação e vencimento, peso  e valor 

total . O preço de desse produto é: 

a) R$ 20,58 

b) R$ 21,99 

c) R$ 23,00 

d) R$ 24,50 

e) R$ 25,00 

 

10 - Jean aplicou R$ 4.000,00 à taxa de juros compostos de 0,5 % ao mês, durante 2 meses. No final 

do período da aplicação, o valor do montante será de: 

a) R$ 4.020,00 

b) R$ 4.028,20 

c) R$ 4.037,40 

d) R$ 4.040,10 

e) R$ 4.050,20 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O fim da escravidão no Brasil completou 130 anos em 13 de maio deste ano. Em 1888, a 

princesa Isabel, filha do imperador do Brasil Pedro 2º, assinou uma lei, decretando a abolição dos 

escravos. A lei, a qual nos referimos, foi denominada de: 

a) Lei da Abolição 

b) Lei Áurea 

c) Lei Maria da Penha 

d) Lei Austera 

e) Lei Isabela 

12 - O Museu Nacional do Rio de Janeiro, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a 

mais antiga instituição científica do Brasil que, até setembro de 2018, figurou como um dos maiores 

museus de história natural e de antropologia das Américas. Das 20 milhões de peças do Museu 

Nacional do Rio de Janeiro, devastado por um incêndio, os brasileiros lamentam em particular a 

perda "da primeira brasileira", que viveu há mais de 12 mil anos nessa parte das Américas. "A perda, 

é para todos os interessados em civilização, uma perda inestimável", declarou Paulo Knauss, diretor 

do Museu Histórico Nacional.  

Assinale a alternativa que indica o nome atribuído ao fóssil mencionado na reportagem: 

a) Laura 

b) Luiza 

c) Luzia 

d) Leopoldina 

e) Leocádia 

13 - ―A Alemanha comemorou no último 03 de outubro o Dia da Unidade Alemã. O feriado mais 

importante do país lembra o dia em que a Alemanha oficialmente voltou a ser uma só, em 3 de 

outubro de 1990. Porém, quase 30 anos depois da reunificação, o país continua separado, não só nas 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/alemanha
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estatísticas sociais e econômicas, como também na mentalidade. As últimas estatísticas comprovam 

que a renda da população é diferente entre um lado e outro. Os alemães do leste ganham, em média, 

15% a menos do que seus vizinhos do oeste. O Produto Interno Bruto (PIB) total alemão é de € 39,5 

mil, enquanto o das regiões da Antiga Alemanha Oriental é, em média, de € 28,3 mil.‖ Outro fator 

que merece destaque em se tratando da economia alemã, pós unificação,  é a moeda. Nesse sentido 

assinale a alternativa que apresenta uma informação verdadeira, considerando o exposto na 

reportagem:  

a) O marco alemão passou a ser a única moeda corrente em todo o território nacional alemão. 

b) O marco alemão passou a ser utilizado, concomitantemente ao euro. 

c) O euro tornou-se a moeda oficial do país. 

d) O dólar foi adotado como moeda oficial. 

e) O franco alemão tornou-se a moeda oficial do país. 

14 - Assinale a alternativa que apresenta as palavras que completam correta e respectivamente as 

lacunas do excerto: 

―A última homenagem à cidade velha de Itá ocorreu em abril de________________ , pouco antes da 

área ser inundada pelo reservatório. Ao pé das torres da Igreja____________________, a única 

construção mantida, foi  rezada uma missa especial, seguida de uma série de atividades no evento 

denominado ― Adeus à cidade velha‖.‖ 

 Fonte: http://www.consorcioita.com.br/fmanager/consorcioita/livro/arquivo1_1.pdf 

a) 2001 - São Pedro 

b) 2000 – São Paulo 

c) 2001 – São Paulo 

d) 1999 – Santa Augusta 

e) 2000 - São Pedro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Euro
http://www.consorcioita.com.br/fmanager/consorcioita/livro/arquivo1_1.pdf
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15 - Assinale a alternativa que apresenta uma informação correta quanto ao número e nominata de 

municípios atingidos pela construção da Usina de Itá: 

a) São 11 os municípios lindeiros à Usina Hidrelétrica de Itá: Itá, Concórdia, Peritiba, Arabutã, 

Ipira, Alto Bela Vista e Piratuba em Santa Catarina, e Aratiba, Mariano Moro, Severiano de 

Almeida e Marcelino Ramos no Rio Grande do Sul.  

b) São 10 os municípios lindeiros à Usina Hidrelétrica de Itá: Itá, Concórdia, Arabutã, Ipira, 

Alto Bela Vista e Piratuba em Santa Catarina, e Aratiba, Mariano Moro, Severiano de Almeida 

e Marcelino Ramos no Rio Grande do Sul.  

c) São 10 os municípios lindeiros à Usina Hidrelétrica de Itá: Itá, Concórdia, Peritiba, Ipira, 

Alto Bela Vista e Piratuba em Santa Catarina, e Aratiba, Mariano Moro, Severiano de Almeida 

e Marcelino Ramos no Rio Grande do Sul.  

d) São 12 os municípios lindeiros à Usina Hidrelétrica de Itá: Itá, Concórdia, Peritiba, Arabutã, 

Ipira, Alto Bela Vista, Chapecó e Piratuba em Santa Catarina, e Aratiba, Mariano Moro, 

Severiano de Almeida e Marcelino Ramos no Rio Grande do Sul.  

e) São 11 os municípios lindeiros à Usina Hidrelétrica de Itá: Itá, Concórdia, Peritiba, Ipira, 

Alto Bela Vista, Seara e Piratuba em Santa Catarina, e Aratiba, Mariano Moro, Severiano de 

Almeida e Marcelino Ramos no Rio Grande do Sul.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

16 - Paulo Freire ao difundir a Pedagogia Libertadora lutava por uma escola conscientizadora, que 

problematizasse a realidade e trabalhasse pela transformação radical da sociedade capitalista. Diante 

do exposto, assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmações abaixo referente a Pedagogia 

Libertadora. 

I – (    ) A educação libertadora questiona concretamente a realidade das relações do homem com a 

natureza e com os outros homens, visando a transformação; 

II – (   ) Os conteúdos de ensino, denominados ―temas geradores‖, são extraídos da 

problematização da práticas de vida dos educandos; 

III – (   ) O relacionamento professor-aluno tem o diálogo como método básico, a relação é 

horizontal; onde o educador e educandos se posicionam como sujeitos do conhecimento; 
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IV – (    ) Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação real vivida 

pelo educando, e só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica dessa realidade; 

V - (   ) Admite-se a avaliação da prática vivenciada entre educador-educandos no processo de 

grupo e, às vezes, a autoavaliação feita em termos dos compromissos assumidos com a prática 

social.  

A sequência está CORRETA em: 

a) V – V –V – V – V  

b) V – V – F – F – V  

c) V – F – V – F – V 

d) F – F – V – F – V  

e) V – V – F – F – F  

17 - Entre as práticas pedagógicas da tendência Progressista, podemos AFIRMAR que estão entre 

elas as pedagogias: 

a) Libertadora – Renovada não-diretiva – Tecnicista. 

b) Libertária – Tradicional – Tecnicista. 

c) Crítico-social dos conteúdos – Libertadora – Renovada não-diretiva. 

d) Libertadora – Libertária – Crítico-social dos conteúdos. 

e) Libertária – Crítico-social dos conteúdos – Renovada Progressivista. 

18 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB– 9.394/96), em seu Artigo 22, relata que a 

Educação Básica tem por finalidades 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. Dessa forma podemos AFIRMAR que a Educação Básica compõe-se dê: 

a) Educação Infantil e Ensino médio. 

b) Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

c) Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior. 

d) Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

e) Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
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19 - Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Art. 2º), considera-se criança, para os 

efeitos desta Lei, a pessoa de:  

a) Até doze anos de idade completos; 

b) Até dez anos de idade incompletos; 

c) Até treze anos de idade incompletos; 

d) Até treze anos de idade completos; 

e) Até doze anos de idade incompletos. 

20 - Assinale V para verdadeiro e F para falso. A Constituição Federal em seu Artigo 206, afirma que 

o Ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

I – (    ) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II – (    ) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III – (   ) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 

e privadas de ensino; 

IV – (    )  Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

V – (    )  Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 

públicas; (Redação dada pela EC n. 53/2006). 

A sequência está CORRETA em: 

a) V – F –V – F – V  

b) V – V – F – F – V  

c) V –V – V – V – V 

d) F – F – V – F – V  

e) V – V – F – F – F  

21 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.394/96), Artigo 31, relata que a educação infantil 

será organizada de acordo com algumas regras. Com relação a avaliação na Educação Infantil, é 

CORRETO afirmar que: 

a) O professor e o/a auxiliar devem escolher um único aspecto para avaliar as crianças da 

educação infantil; 

b) A avaliação será realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 

crianças, com o objetivo de promoção para ingressar no primeiro ano do ensino 

fundamental; 

c) A avalição será feita por meio de trabalhos, portfólios e provas em parceria com as famílias; 
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d) Não haverá avaliação para a educação infantil; 

e) A avaliação será realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 

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

22 - A psicologia de Vygotsky – Histórico-Cultural – aponta que, ao aprender, o indivíduo não está 

isolado, mas sempre envolvido com outras pessoas, em um processo intersubjetivo constituído pelo 

sujeito que aprende, pelo sujeito que ensina e pela própria relação entre eles. Diante disso é 

INCORRETO afirmar que: 

a) A aprendizagem pode ser constituída por objetos culturais, situações sociais e, 

principalmente, pela linguagem, que, por estar carregada de significados, torna-se o signo 

fundamental para a internalização das coisas da cultura; 

b) A aprendizagem ocorre apenas na presença do sujeito que ensina;  

c) A aprendizagem não ocorre apenas na presença do sujeito que ensina;  

d) A aprendizagem emerge da dinâmica dos mecanismos externos (sociais) na constituição dos 

mecanismos internos do indivíduo. São os movimentos interpsicológicos constituindo o 

intrapsicológico. 

e) Para ocorrer a aprendizagem, a mediação deve acontecer na Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP), que seria a distância existente entre aquilo que o sujeito já sabe, seu 

conhecimento real, e aquilo que o sujeito possui potencialidade para aprender, seu 

conhecimento potencial. 

23 - As atividades recreativas na educação infantil centram-se nas brincadeiras, jogos, brinquedos, 

faz de conta, ou seja, atividades lúdicas. As atividades abaixo relacionadas apresentam práticas 

recreativas para a educação infantil. 

I - Organizar na sala um espaço separado por cortina, biombo ou outro recurso qualquer, no qual 

as crianças poderão se esconder, fantasiar-se, brincar, sozinhas ou em grupos, de casinha, construir 

uma nave espacial ou um trem etc.; 

II - Propor brincadeiras que envolvam o canto e o movimento, simultaneamente, possibilitando a 

percepção rítmica, a identificação de segmentos do corpo e o contato físico; 

III - Modificar o espaço, construindo diferentes circuitos de obstáculos com cadeiras, mesas, 

pneus e panos por onde as crianças possam engatinhar ou andar — subindo, descendo, passando 
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por dentro, por cima, por baixo — permitindo a construção gradativa de conceitos, dentro de um 

contexto significativo, ampliando experiência; 

IV - Apresentar as crianças brincadeiras de roda ou de danças circulares, que favoreçam o 

desenvolvimento da noção de ritmo individual e coletivo, introduzindo as crianças em 

movimentos essenciais à dança; 

V - Organizar nos berçários um espelho, grande o suficiente para permitir que várias crianças 

possam se ver refletidas, ao mesmo tempo e colocar colchonetes, tapetes, almofadas, tecidos de 

diferentes texturas e pesos, brinquedos variados para que possam manusear.  

Com relação ao exposto acima, a alternativa CORRETA é: 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) As alternativas I, IV e V estão corretas. 

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

d) Apenas a alternativa V está correta. 

e) As alternativas II, III e IV estão corretas. 

24 - Sobre a obrigatoriedade da matrícula na educação infantil (Emenda Constitucional nº 59/2009) é 

CORRETO afirmar que: 

a) Como na educação infantil não há retenção de turma/ano, as crianças podem começar com 

seis anos; 

b) As crianças brasileiras devem ser matriculadas na educação básica a partir dos seis anos de 

idade; 

c) As crianças não são obrigadas a frequentar a educação infantil; 

d) As crianças brasileiras devem ser matriculadas na educação infantil a partir dos quatro anos 

de idade; 

e) Os pais têm o direito de escolher se as crianças irão frequentar ou não a educação infantil. 

25 - Segundo os Referências Curriculares Nacionais para Educação Infantil (Vol.3 – 1998), a 

linguagem oral está presente no cotidiano e na prática das instituições à medida que todos que dela 

participam: crianças e adultos, falam, se comunicam entre si, expressando sentimentos e ideias. 

Diante disso é INCORRETO afirmar que: 
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a) A linguagem oral possibilita comunicar ideias, pensamentos e intenções de diversas 

naturezas, influenciar o outro e estabelecer relações interpessoais. Seu aprendizado acontece 

dentro de um contexto; 

b) A linguagem não é apenas vocabulário, lista de palavras ou sentenças. É por meio do 

diálogo que a comunicação acontece. São os sujeitos em interações singulares que atribuem 

sentidos únicos às falas; 

c) A construção da linguagem oral é linear e ocorre em um processo de aproximações 

sucessivas com a fala do outro, seja ela do pai, da mãe, do professor, dos amigos ou aquelas 

ouvidas na televisão, no rádio etc.; 

d) Além da linguagem falada, a comunicação acontece por meio de gestos, de sinais e da 

linguagem corporal, que dão significado e apoiam a linguagem oral dos bebês. A criança 

aprende a verbalizar por meio da apropriação da fala do outro; 

e) A construção da linguagem oral implica, portanto, na verbalização e na negociação de 

sentidos estabelecidos entre pessoas que buscam comunicar-se. Ao falar com os bebês, os 

adultos, principalmente, tendem a utilizar uma linguagem simples, breve e repetitiva, que 

facilita o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. 

 

 


