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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 

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 01h00min (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) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 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 

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

E o seu nível de corrupção, como vai?  

Millôr Fernandes 

Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio. A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades 

de sacrifício, salvações da Pátria ou pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção. 

Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, as pessoas e entidades agem comigo de 

tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção exista. Mas, falar em corrupção, como 

anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a minha? (...) 

1 - “A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades de sacrifício, salvações da Pátria ou 

pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção.” Observe as palavras em 

destaque e assinale a alternativa que apresenta as palavras capazes de substitui-las sem alteração de 

sentido:  

a) desprestigiosas - desairosa 

b) infames – imunda  

c) notáveis - sórdida 

d) inábeis - desumana  

e) repugnante – truculenta  

2 - “Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio.”  Com relação as palavras em destaque é correto: 

a) As três palavras poderão ser eliminadas do texto e não haverá comprometimento na 

compreensão. 
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b) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos verbos. 

c) São vocábulos que exercem a função de conectivos entre as orações. 

d) O vocábulo HÁ poderá ser substituído por Á. 

e) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos adjetivos. 

3 - Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los (direta ou 

indiretamente), retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronome são: pessoais, 

possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Um exemplo disso pode ser 

observado na oração a seguir. Observe: “Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, 

as pessoas e entidades agem comigo de tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção 

exista.” 

Assinale a alternativa na qual a palavra em destaque não pode ser classificada como um pronome:  

a) Vou comprar aquela casa para mim. 

b) Fernanda é minha mãe. 

c) Esta é a menina de quem te falei. 

d) Algumas meninas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. 

e) Nós viajaremos para o Canadá na próxima semana. 

4 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua?” A palavra em destaque possui no texto a função 

de: 

a) Apresentar uma ideia conclusiva. 

b) Apresentar uma ideia aditiva. 

c) Indicar que ao final da frase haverá um ponto de interrogação. 

d) Expressar uma dúvida, incerteza. 

e) Apresentar uma oposição ao dito anteriormente. 
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5 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a 

minha?” Com relação ao fragmento é CORRETO: 

I – Há o emprego do ponto de interrogação. 

II – Há pelo menos uma palavra polissílaba. 

III – Pelo menos um dos verbos está no gerúndio.   

IV – Há o emprego do acento agudo em uma das palavras. 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

c) Apenas a alternativas IV está correta. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um automóvel com velocidade de  percorre certa distância em 3,5 horas. Nas mesmas 

condições e com velocidade de  percorrerá a mesma distância em: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

7 - Considere a equação   , a qual admite duas raízes reais, . O valor de   

   é igual a: 

a) 9 

b) 8 

c) 5 
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d) 7 

e) 6 

 

8 - Em uma partida de basquete, as equipes, ao pontuarem entre cestas de 3 e 2 pontos, fizeram um 

total de 120 cestas totalizando 280 pontos. O número de cestas de 2 pontos foi de: 

a) 70 

b) 50 

c) 40 

d) 30 

e) 80 

 

9 - Se  representa logarítmo de  na base 10, então o valor de 

 é: 

a) 4 

b) 2 

c) 5 

d) 3 

e) 10 

 

10 - Em um papel retangular cuja área total mede 1.280  estão destacados 6 quadrados, conforme 

figura abaixo: 

 

Com a parte destacada da cartolina, pode-se montar um cubo cujo volume é de: 

a) 256  

b) 364  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

7 
 

c) 572  

d) 624  

e) 512  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O agronegócio catarinense é caracterizado principalmente por pequenas propriedades familiares. 

Maçã, cebola, ostras, suínos e hortifrutigranjeiros são os gêneros em que o estado lidera a produção 

nacional, entre outros que também se destacam. Já o comércio interno chama atenção pela receita: 

com um mercado consumidor de grande potencial, o comércio catarinense arrecada a 6ª maior receita 

do país. O setor de serviços vem logo atrás; a 7ª maior receita do país é em Santa Catarina, com 

destaque para os serviços ligados a transporte e tecnologia. Diante dos dados expostos é possível 

afirmar que os produtos agrícolas e industriais catarinenses são exportados para 190 países, o que faz 

do estado o ........................  

Fonte: http://turismo.sc.gov.br/o-estado/  

a) 8° maior exportador do Brasil. 

b) 17° maior exportador do Brasil. 

c) 10° maior exportador do Brasil. 

d) 2° maior exportador do Brasil. 

e) 1° maior exportador do Brasil. 

12 - Estudos arqueológicos comprovam que o estado de Santa Catarina é habitado há milhares de 

anos. Pelos menos três grandes grupos indígenas viviam na região antes dos europeus chegarem a 

partir de 1500. Os primeiros povoados do estado só começaram a surgir, porém, por volta de 1660, 

quando da fundação da Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco (atual cidade de 

São Francisco do Sul). Com relação a ocupação do estado de Santa Catarina, o primeiro núcleo de 

moradores formado fora do litoral foi registrado em:  

a) Laguna    

b) Chapecó  

http://turismo.sc.gov.br/o-estado/
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c) Curitibanos 

d) Lages  

e) São Joaquim 

13 - Segundo os dados disponibilizados pela Câmara Municipal de Vereadores, Seara-Distrito veio a 

emancipar-se de Concórdia em 03 de abril de 1954, após intenso confrontamento político com Itá e 

Arabutã, pretendentes a sediar o novo Município que se formaria na ordem territorial da região. 

Todavia, prevaleceu por méritos e direitos a indicação de ganho de Sede do neo-município a Seara. 

Entre os quisitos para merecer a emancipação aquele que superou exacerbadamente os demais 

candidatos foi:  

a) População 

b) Taxa de Natalidade 

c) Arrecadação Tributária  

d) Taxa de Analfabetismo 

e) Ruas Pavimentadas 

14 - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizou, em 2017, uma operação 

censitária com o objetivo de retratar a realidade do “Brasil Agrário” por meio da investigação das 

características e das atividades econômicas desenvolvidas nos estabelecimentos agropecuários do 

País. Como fruto dessa operação, temos disponíveis os resultados preliminares do Censo 

Agropecuário 2017. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma informação verdadeira 

quanto aos dados do município de Seara em comparação com os demais municípios do Estado:  

a) Seara está entre os três maiores produtores de suínos do estado em número de animais e  

classifica-se como um dos dez maiores produtores de galináceos. 

b) Seara é o maior produtor de suínos do estado em número de animais e classifica-se como um 

dos dez maiores produtores de galináceos. 

c) Seara está entre os três maiores produtores de bovinos do estado em número de animais e 

também classifica-se como um dos três  maiores produtores de  galináceos. 
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d) Seara, pelo fato de possuir uma pequena área, não destaca-se em nenhum setor agropecuário. 

e) Seara é o segundo maior produtor de perus do estado perdendo apenas de Chapecó e possui o 

segundo maior rebanho de suínos do estado. 

15 - No ultimo 28 de outubro realizou-se o segundo turno das eleições presidenciais e para 

governador do Estado. Segundo as informações divulgadas pelo TRE ocorreram eleições de 2º turno 

em quantos estados brasileiros? 

a) 14 estados e o DF 

b) 20 estados  

c) 8 estados  

d) 5 estados e o DF 

e) 13 estados e o DF 

INFORMÁTICA 

16 - Qual das opções a seguir, melhor caracteriza o processo de boot em um microcomputador: 

a) Inicializar somente o Windows.  

b) Inicializar apenas o sistema operacional. 

c) Inicializar a máquina, testando o hardware e carregando arquivos do sistema operacional. 

d) Inicializar e testar apenas os dispositivos de memória. 

e) Verificar a fonte de alimentação após ligar a máquina. 

17 - Unidade de medida que determina a qualidade da impressão de um documento a ser impresso: 

a) BPM 

b) DPI 

c) CPI 

d) BIT 
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e) Byte   

18 - Considerando os seguintes dados de uma planilha do Microsoft Excel: 

 

Qual será o total retornado pela função presente na célula B6 ? 

a) 140 

b) 80 

c) 100 

d) 50 

e) 130 

19 - Com relação aos navegadores web é CORRETO afirmar que: 

a) É utilizado para gerenciar e-mails das corporações ou pessoais. 

b) É utilizado como ferramenta de busca na WEB. 

c) É responsável pela autenticação de usuários e acesso a sistemas WEB. 

d) É utilizado para acessar os links ou endereços com conteúdos e recursos na WEB. 

e) É o programa responsável por configurar o acesso a WEB. 

20 - Com relação ao Microsoft Power Point é INCORRETO afirmar que: 

a) Documentos do Microsoft Word ou Excel não podem ser vinculados às apresentações. 

b) É possível adicionar links ou hiperlinks nas páginas de apresentação. 

c) Podem ser adicionados arquivos de imagens e sons nas páginas de apresentação. 
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d) É possível vincular outra apresentação Power Point nas paginas de apresentação. 

e) É possível criar e executar macros. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

21 - A Constituição Federal de 1998 e alterações, no Art. 208 apresenta a seguinte redação “O dever 

do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de”: 

 I – Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

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

própria; (Redação dada pela EC n. 59/2009). 

II – Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino;  

III – Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 6 (seis) anos de idade; (Redação 

dada pela EC n. 53/2006); 

IV – Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

V– Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

(Redação dada pela EC n. 59/2009).  

As assertivas CORRETAS são:   

a) Apenas a alternativa III. 

b) As alternativas I, II e III. 

c) As alternativas I, II, IV e V. 

d) As alternativas III, IV e V. 

e) As alternativas I, IV e V. 

 

22 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e 

alterações, institui em seu Art. 31 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 60% (sessenta por cento) do total de horas;  

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

aprendizagem da criança. 

Diante do exposto, as alternativas CORRETAS são: 

a) Alternativas II, III e V. 

b) Todas as alternativas estão corretas. 

c) Alternativas II, IV e I. 

d) Somente a alternativa I está correta. 

e) Alternativas I, III, IV e V. 

 

23 - O Art. 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei 8069, de 13de julho de 1990 e 

suas alterações, considera criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 

_______________________________, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

a) Doze anos de idade completos. 

b) Dez anos de idade incompletos. 

c) Treze anos de idade completos. 

d) Treze anos de idade incompletos. 

e) Doze anos de idade incompletos. 

 

24 - Algumas medidas, entre outras, podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar (ECA- Lei 8069/90, 

art. 18-B), se 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. Essas medidas 

são:  
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I – Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; 

II – Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 

III – Advertência; 

IV – Detenção de seis meses. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas a medida IV está correta. 

b) As medidas I, II, III e IV estão corretas. 

c) As medidas I e III estão corretas. 

d) As medidas I, II e III estão corretas. 

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

 

25 - O Edital de Concurso Público nº 001/2018 (Seara- SC), em seu anexo II prevê as atribuições do 

auxiliar de creche. Assinale a alternativa que NÃO condiz com as atribuições do auxiliar de creche: 

a) Cumprir as normas internas do núcleo, bem como diretrizes emanadas do órgão próprio, não 

assumindo responsabilidades das atribuições inerentes a sua profissão. 

b) Atender crianças de 0 e 3 anos e onze meses de idade nas áreas afetiva, psicomotora e 

cognitiva. 

c) Planejar atividades para desenvolver a criança como um ser integral em todas as áreas. 

d) Participar de reuniões de estudo, planejamento e aperfeiçoamento com a supervisão 

pedagógica e orientação psicológica. 

e) Atender a criança nas necessidades básicas; alimentação, sono, higiene e atividades físicas e 

recreativas. 

 

26 - As tendências educacionais são de grande relevância para a educação, pois contribuem para 

um trabalho docente mais consciente e com metodologias adequadas as demandas atuais. Existem 

duas classificações das tendências educacionais/pedagógicas: Liberais e Progressistas. A 

pedagogia Progressista trata de uma análise crítica das realidades sociais, daí ser ela um 

instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais. Dessa forma a pedagogia 

Progressista se manifesta em três tendências educacionais que são: 

a) Tradicional – Tecnicista – Renovada Progressivista. 
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b) Tradicional – Crítico-social dos conteúdos – Tecnicista. 

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

d) Renovada Progressivista – Renovada não-diretiva – Libertadora. 

e) Renovada não-diretiva – Libertária – Tecnicista. 

 

27 - O Projeto Político Pedagógico (PPP), deve se constituir na referência norteadora, em todos os 

âmbitos da ação educativa da instituição de educação infantil. Por isso mesmo, sua elaboração requer, 

para ser expressão viva de um projeto coletivo, a participação de todos aqueles que compõem a 

comunidade escolar. Enfim, um projeto político-pedagógico democrático e emancipatório apoia-se 

nos seguintes princípios, EXCETO: 

a) No conhecimento, liberdade e autonomia. 

b) No pragmatismo e no individualismo: feito somente pelo gestor da instituição. 

c) Na apropriação do patrimônio histórico-cultural da humanidade. 

d) No desenvolvimento de uma consciência crítica.  

e) No conhecimento, autonomia e envolvimento das pessoas: a comunidade interna e externa à 

escola. 

 

28 - Com relação ao currículo na Educação Infantil é INCORRETO afirmar que: 

a) O currículo são as práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento e em meio 

às relações sociais que se travam nos espaços institucionais, e que afetam a construção das 

identidades das crianças. 

b) O currículo são listas de conteúdos obrigatórios, ou disciplinas estanques, voltadas a reger as 

atividades por um calendário voltado a comemorar determinadas datas sem avaliar o sentido 

e o valor formativo dessas comemorações. 

c) O currículo é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 

crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 

5 anos de idade. 

d) O currículo é ação mediadora da instituição de Educação infantil como articuladora das 

experiências e saberes das crianças e os conhecimentos que circulam na cultura mais ampla 

e que despertam o interesse das crianças. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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29 - Assinale V para Verdadeiro e F para Falso considerando a concepção de criança: 

(   ) A criança é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar que está 

inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado momento 

histórico; 

(     ) A criança é um sujeito social e histórico, profundamente marcada pelo meio social em que se 

desenvolve, mas também o marca; 

(    ) A criança é um sujeito histórico e social que possui uma natureza singular, que a caracteriza 

como ser que sente e pensa o mundo de um jeito muito próprio; 

(     ) Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura. 

A sequência está CORRETA em: 

a) V – V – F – F   

b) V – F – V – V  

c) V – V – V – V    

d) F – F – V – F  

e)  V – F – F – F  

 

30 - A Educação Infantil primeira etapa da ________________________, oferecida em 

____________ e ________________, às quais se caracterizam como espaços institucionais não 

domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e 

cuidam de crianças de ________________________de idade no período diurno, em jornada integral 

ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 

controle social. 

Assinale a alternativa que completa a afirmação CORRETAMENTE: 

a) Educação básica – creches e pré-escolas – zero a seis anos.  

b) Educação básica – creches e pré-escolas – zero a três anos.  

c) Ensino fundamental – creches e pré-escolas – zero a seis anos. 

d) Educação básica – creches e pré-escolas – zero a cinco anos.  

e) Educação formal – creches e pré-escolas – zero a cinco anos. 
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31 - Como previsto no Art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 

9.394/96), na Seção II, Da Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante: 

a) Acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo 

para o acesso ao ensino fundamental. 

b) Provas escritas, brincadeiras e registro do seu desenvolvimento. 

c) Fotos, atividades diversas, observações e prova escrita. 

d) Acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, com o objetivo de promoção. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

32 - Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI), os jogos e as 

brincadeiras têm papel fundamental na aprendizagem e no desenvolvimento infantil, pois: 

I – Jogos e brincadeiras envolvendo o gesto, mímica, imitação, o movimento, o canto, a dança e o 

faz-de-conta, são expressão da infância e possuem um papel importante na expressão de 

sentimentos e em sua comunicação; 

II – Brincar de roda, ciranda, pular corda, amarelinha etc. são maneiras de estabelecer contato 

consigo próprio e com o outro, de se sentir único e, ao mesmo tempo, parte de um grupo;  

III- Conhecer as regras das brincadeiras e jogos de outros tempos, observar o que mudou em 

relação às regras atuais, desenvolvendo atitudes de respeito e cooperação tão necessárias, mais 

tarde, no desenvolvimento das habilidades desportivas; 

IV – Participar de brincadeiras e jogos que envolvam correr, subir, descer, escorregar, pendurar-

se, movimentar-se, dançar etc., amplia gradualmente o conhecimento e controle sobre o corpo e o 

movimento. 

Diante do exposto, assinale a assertiva CORRETA: 

a) As alternativas I, II e III estão corretas. 

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

c) Apenas a alternativa IV está correta. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 

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

 

33 - A relação entre a família e a instituição de educação infantil deve ser de respeito e parceria, 

tornando a família parte integrante do processo de educar e cuidar. Dessa forma é CORRETO afirmar 

que:    
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a) Entender o que acontece com as famílias, compreender seus valores, hábitos de higiene, a 

forma de se relacionar com as pessoas é papel da instituição de educação infantil, podendo 

auxiliar na construção conjunta de ações. 

b) As famílias dificultam o processo de socialização e de aprendizagem das crianças. 

c) A comunicação constante entre as famílias e os profissionais que atuam nas instituições de 

educação infantil não deve ocorrer, pois a comunicação pode atrapalhar a adaptação das 

crianças ou o andamento das atividades. 

d) Entrar na sala onde estão as crianças, trocar algumas palavras com o professor e/ou o 

auxiliar de creche pode ser um fator incômodo ao profissional de educação infantil e não 

devem ser permitidas, pois os pais não tem a necessidade de saber o que se passa dentro da 

sala das crianças. 

e) Cada família e suas crianças são portadoras de um vasto repertório que se constitui em 

material rico e farto para o exercício do diálogo, aprendizagem com a diferença, a não 

discriminação e as atitudes não preconceituosas. Quanto mais ignorarmos essas 

interferências e informações dos pais, melhor será o trabalho desenvolvido na instituição. 

 

34 - São atitudes éticas no trabalho docente, EXCETO:  

a) Cultivar atitudes de trato igualitário para com as crianças, famílias e colegas de trabalho. 

b) É importante que cada docente não supervalorize o seu trabalho menosprezando o trabalho 

dos outros. 

c) Revelar, em sala ou qualquer outro ambiente da instituição de educação infantil, aspectos da 

vida particular da família da criança. 

d) Ao chamar atenção de uma criança, fazê-lo de forma respeitosa, não invocando nunca seus 

defeitos físicos, deficiências de inteligência, raça etc. 

e) Cumprir sempre o que prometeu e evitar que sempre prevaleça a sua opinião. 

 

35 - Assinale V para Verdadeiro e F para Falso considerando as noções básicas sobre 

armazenamento, preparo e distribuição de alimentos que dispõe o Regulamento Técnico de Boas 

Práticas para Serviços de Alimentação (Resolução RDC N° 216, de 15 de setembro de 2004): 

(    ) As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de 

fechamento automático; 
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(     ) As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o 

sistema de exaustão, devem ser providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e 

pragas urbanas;  

(    ) As instalações sanitárias e os vestiários devem se comunicar diretamente com a área de 

preparação e armazenamento de alimentos ou refeitório; 

(  ) As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios utilizados na preparação,  

armazenamento e distribuição dos alimentos devem ser lisas, impermeáveis, laváveis e estar 

isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos 

mesmos e serem fontes de contaminação dos alimentos.   

A sequência está CORRETA em: 

a) V – V – V – V   

b) V – F – V – V  

c) V – F – F – F 

d) V – V – F – V  

e)  F – F – V – F  

 

36 - Segundo o Caderno de Atenção Básica, nº 23 do Ministério da Saúde, sobre Nutrição Infantil, 

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar “O aleitamento materno é a mais sábia 

estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, 

econômica e eficaz intervenção para redução da mortalidade infantil”. Dessa forma é correto afirmar 

que o aleitamento materno é importante pois:  

a) Evita mortes infantis e diarreias. 

b) Evita infecção respiratória e diminui o risco de alergias. 

c) Reduz a chance de obesidade e melhora a qualidade de vida. 

d) Promove vínculo afetivo entre mãe e filho. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

37 - Segundo o Caderno de Atenção Básica, nº 23 do Ministério da Saúde, sobre Nutrição Infantil, 

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar “a introdução de alimentos na dieta da criança 
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após os seis meses de idade deve complementar as numerosas qualidades e funções do leite 

materno”. Para ter sucesso na introdução dos alimentos é necessário que: 

I – As frutas sejam oferecidas, preferencialmente sob a forma de “papas”, amassadas e sempre em 

colheradas;  

II - A primeira “papa” salgada oferecida, seja no horário de almoço e as “papas” devem conter no 

mínimo um alimento de cada grupo; 

III - O ovo e as carnes façam parte das refeições desde os seis meses de idade;  

IV - Os alimentos sejam cozidos em pouca água e amassados com o garfo, nunca liquidificados ou 

peneirados; 

V – Na introdução alimentação complementar tenha-se muita paciência, afeto e suporte por parte 

da mãe e de todos os cuidadores da criança, pois trata-se de um processo novo. 

Diante do exposto, assinale a alternativa CORRETA: 

a) As alternativas I, II e III estão corretas. 

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

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

d) Todas as alternativas estão corretas. 

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

 

38 - Com relação ao conceito de educar e cuidar na Educação Infantil, é correto afirmar que: 

a) Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de 

forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis e 

de relação interpessoal. 

b) Educar significa 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. 

c) Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em 

relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em 

procedimentos específicos. 

d) As alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas. 

e) Somente a alternativa “a” está correta.  
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39 - Assinale V para verdadeiro e F para falso. 

 O espaço físico na pedagogia da Educação Infantil: 

(   ) Deve ser aconchegante, com iluminação adequada, com livros, revistas, brinquedos etc. 

organizados de modo a garantir o livre acesso às crianças; 

(     ) As crianças devem explorar o espaço físico, manusear diferentes materiais, percebendo 

marcas, gestos e texturas  e construir objetos variados; 

(     ) A estruturação do espaço físico, a forma como os materiais estão organizados, a qualidade e 

adequação dos mesmos são elementos essenciais de um projeto educativo; 

(     ) Para que as crianças desenvolvam a confiança em suas capacidades motoras, a organização 

do espaço físico deve se dar de forma a deixar ao alcance das crianças tanto materiais que as 

desafiem como aqueles que lhes deem oportunidade de ter sucesso. Criar um ambiente 

encorajador significa favorecer a aceitação de novos desafios. 

A sequência está CORRETA em: 

a) V – V – V – V  

b) V – F – V – V 

c) F – F – V – F 

d) V – F – F – F 

e) F – V – F – V 

 

40 - Sobre a linguagem na prática pedagógica da educação infantil é INCORRETO afirmar que: 

a) A linguagem enriquece as possibilidades de comunicação e expressão e representa um 

potente veículo de socialização. 

b) A interação social não possibilita que as crianças sejam inseridas na linguagem. 

c) Por meio da linguagem, o ser humano pode ter acesso a outras realidades sem passar, 

necessariamente, pela experiência concreta. 

d) A criança também se comunica pela linguagem corporal, por meio das explorações que faz, 

do contato físico com outras pessoas e da observação daqueles com quem convive. 

e) A linguagem gestual, verbal etc., somada a postura corporal do adulto transmite informações 

às crianças, possibilitando formas particulares e significativas de estabelecer vínculos com 

elas. 

 


