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CARGO: AGENTE 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 
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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 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos na Área de Educação 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 06 (seis) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a alternativa que não possui erro ortográfico no emprego das palavras em destaque: 

a) Aquele carro sempre foi um impecilho.  

b) Queria saber o porque de sua antipatia e rancor.   

c) O menino chegou derepente e assustou seu irmão. 

d) As chaves do carro estavam embaixo do livro. 

e) A viajem da família foi fenomenal.  

2 - O pronome de tratamento que deverá ser utilizado para tratamentos formais ao prefeito de 

Arabutã está em: 

a) Vossa Eminência 

b) Vossa Excelência   

c) Vossa Santidade 

d) Vossa Magnificência 

e) Você 

3 - Leia o texto com atenção e, ao observar as frases abaixo, assinale a alternativa que possui uma 

informação correta:  

“(...) Não morre aquele 

que deixou na terra 

a melodia de seu cântico 

na música de seus versos. 

(Cora Coralina)” 

a) Todas as palavras acentuadas no poema possuem o mesmo tipo de acento.  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ - SC 

4 
 
 

b) A palavra melodia é uma palavra dissílaba. 

c) A palavra terra é um substantivo abstrato. 

d) A palavra deixou é um verbo da primeira conjugação. 

e) A palavra versos está flexionada no singular.  

4- Observe o vocábulo em destaque na frase e assinale a alternativa que não apresenta uma palavra 

com sentido correspondente: 

“O saber se aprende com os mestres. A sabedoria, só com o corriqueiro da vida.” (Cora Coralina) 

a) trivial  

b) ordinário  

c) banal  

d) prosaico  

e) excêntrico  

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 - Para pintar uma parede de 45  um pintor gasta 2 galões de 3,6 litros de tinta cada. Para pintar 

135  de parede ele irá gastar: 

a) 23 litros de tinta 

b) 21,6 litros de tinta 

c) 18,5 litros de tinta 

d) 29,8 litros de tinta 

e) 19,3 litros de tinta 

 

6 - Em uma loja determinada mercadoria teve o preço original aumentado em 20% e depois de alguns 

dias passou a ter um desconto de 30% sobre o preço reajustado. Relativo ao preço original o preço 

final dessa mercadoria será de: 

a) 10% inferior 

b) 12% inferior 
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c) 14% inferior 

d) 16% inferior 

e) 18% inferior 

 

7 - Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a quantidade de números pares, de três algarismos 

distintos, que podemos formar utilizando esses algarismos é: 

a) 90 

b) 140 

c) 210 

d) 320 

e) 510 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - Com relação aos aspectos geográficos, políticos e/ou históricos de Santa Catarina é CORRETO? 

a) O Estado faz fronteira com o Paraná (ao Norte), Rio Grande do Sul (ao Sul), Oceano 

Atlântico (Oeste) e Argentina (Leste). 

b) Com uma área de pouco mais de 95 mil quilômetros quadrados, é o 20º estado em extensão 

territorial do Brasil. 

c) O Governador eleito para o mandato 2019 foi Raimundo Colombo.  

d) O Estado tem 350 municípios e a Capital é Florianópolis. Entre as maiores cidades, 

destacam-se Joinville, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, Chapecó, Criciúma, Lages e 

Jaraguá do Sul. 

e) O estado possui uma débil estrutura portuária, por onde escoa pequena parte da produção 

pelos portos de Santos, São Francisco do Sul, Imbituba, Navegantes e Itapoá. 

9 - Segundo as informações contidas no site oficial do município de Arabutã, a região onde hoje é 

Arabutã foi vendida à companhia colonizadora Mósele Eberle e a partir de 1912 entraram os caboclos 

em nossa região, começando o desmatamento e então surgiram os primeiros núcleos de habitação. 

Essa região pertencia a Colônia Concórdia e a companhia Mósele procurou interessados para 

aquisição de terras. Em 1927 chegaram à Arabutã uma leva de imigrantes, vindos da 
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_____________________________que aqui, a troco de serviços recebiam terras e comida da 

colonizadora.  

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna apresentada: 

a) Romênia 

b) Alemanha 

c) França 

d) Itália 

e) Croácia 

10 - A emancipação política do município de Arabutã ocorreu com a posse do Primeiro Prefeito o 

Senhor ________________________________ e os Primeiros Vereadores que ficaram na gestão de 

1993 a 1996. 

a) Jackson Patzlaff 

b) David Moretto 

c) Assoredo Konrad 

d) Walter Patzlaff 

e) Olguin Metz 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - A Lei de Diretrizes e Bases, lei 9394/96 é a lei que estabelece as diretrizes da educação 

brasileira. Assinale a alternativa INCORRETA quanto a ela: 

a) A jornada escolar no Ensino Fundamental incluirá três horas diárias de trabalho efetivo em 

sala de aula. 

b) A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio; educação superior. 

c) A educação infantil será oferecida em: creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 

até três anos de idade; pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.  
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d) A Educação Infantil será organizada com carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) 

horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional.  

e) O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 

inicia-se aos 6 (seis) anos de idade. 

 

12 - O Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, lei 8069/90 é um documento que apresenta as 

normas de proteção às crianças e adolescentes brasileiros. Leia as afirmativas que se referem ao ECA 

e marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas: 

(  ) O Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança a pessoa até doze anos de idade 

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

(  ) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

(  ) O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a educação é responsabilidade da 

família. 

(  ) O Estatuto da Criança e do Adolescente declara que a criança tem direito à educação, 

excetuando-se do direito de contestar critérios avaliativos ou de  recorrer às instâncias escolares 

superiores. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) F- V- F- V 

b) V- V- F- F 

c) F- F- V- V 

d) F- V- V- F 

e) V- F- V- F 

 

13 - O professor desempenha um papel fundamental no cotidiano escolar de nossos alunos. Leia as 

afirmativas que se referem ao compromisso social do educador: 

I- Durante suas aulas o professor deve estimular e mobilizar os alunos para a pesquisa, a leitura e 

a análise. Assim os mesmos conseguem elaborar conceitos e interagir como o conhecimento. 
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II- Durante as aulas o compromisso social do professor deve centrar-se na preparação dos alunos 

para provas, testes e vestibulares. A visão conteudista deve se sobrepor ao aprendizado com 

qualidade. 

III- O compromisso social do professor também se refere à mobilização dos alunos na 

compreensão dos problemas e dificuldades que o bairro e o município enfrentam. Entender a 

realidade local auxilia o aluno a estabelecer relações com o conhecimento discutido em sala de 

aula. 

IV- O professor, ao assumir uma postura comprometida com o social busca incentivar a 

coletividade, a amizade e o respeito às diferenças em sala de aula; valorizando o avanço de 

todos e preocupando-se com aqueles que ainda estão em processo de desenvolvimento. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente a alternativa II. 

b) Somente a alternativa IV. 

c) Somente as alternativas I e II. 

d) Somente as alternativas II, III e III. 

e) Somente as alternativas I, III e IV. 

 

14 - O importante filósofo e educador Sergio Cortella (2010, pg.106) nos apresenta a seguinte 

definição quanto à ética: 

 “A ética é o conjunto de princípios e valores da nossa conduta na vida 

junta. Portanto, ética é o que faz a fronteira entre o que a natureza manda e 

o que nós decidimos. A ética é aquilo que orienta a sua capacidade de 

decidir, julgar, avaliar.” 

Assinale a alternativa CORRETA que se refere à ética no cotidiano escolar: 

a) Ético é o profissional que ao adentrar a sala de aula, ouve os alunos falando da postura 

inadequada dos demais professores e participa ativamente da conversa. 

b) Ética na sala de aula significa cobrar que os alunos sigam as regras; exime-se deste caso a 

atuação do professor visto que não é necessário dar o exemplo aos mesmos. Apresentar o 

erro dos alunos e discutir melhorias em suas atitudes já torna a atuação docente eficiente. 

c) Um grupo de professores éticos atua de forma coletiva, responsável e amigável, enfrenta os 

problemas juntos, revisa sua prática e suas ações sem ofender ou magoar os demais, pois 
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utiliza a reflexão para construir um caminho de aprendizado e amadurecimento. O foco é o 

aprendizado dos alunos e para tanto o trabalho de todos é fundamental. 

d) Ser ético nas relações da escola significa desconsiderar a opinião e sugestões dos demais 

professores que não atuam com a turma, já que os mesmos não conhecem o cotidiano e 

necessidades daqueles alunos. 

e) Um professor ético emite sua opinião sobre a atuação dos demais colegas sempre que os 

mesmos estão distantes sem conseguir se defender. Tal atitude evita conflitos diretos no 

cotidiano escolar. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE CRECHE 

15 - Na Educação Infantil, para que se alcance sucesso no processo educativo das crianças é 

indispensável uma parceria efetiva entre família e escola/instituição de educação infantil.  Sobre a 

relação família e escola/instituição de educação infantil é INCORRETO afirmar que: 

a) Às instituições de educação infantil precisam estabelecer um diálogo aberto com as famílias, 

considerando-as como parceiras e interlocutoras no processo educativo infantil. 

b)  As instituições de educação infantil, por intermédio de seus profissionais, devem 

desenvolver a capacidade de ouvir, observar e aprender com as famílias. 

c) As famílias sempre dificultam o processo de adaptação, socialização e de aprendizagem das 

crianças. 

d) As instituições devem assumir um trabalho de acolhimento às diferentes expressões e 

manifestações das crianças e suas famílias valorizando e respeitando a diversidade. 

e) As famílias precisam ter acesso ao Projeto Político Pedagógico da instituição para conhecer 

e valorizar o trabalho desenvolvido.  

 

16 - Acerca da organização dos espaços e da rotina na Educação Infantil é correto afirmar, EXCETO:  

a) A rotina representa, também, a estrutura sobre a qual será organizado o tempo didático, ou 

seja, o tempo de trabalho educativo realizado com as crianças. 

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

adequação dos mesmos são elementos essenciais para desenvolver um bom trabalho 

educativo. 
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c) A rotina deve envolver somente situações de cuidados, pois as crianças na educação infantil 

são muito pequenas e isso deve ser prioridade. 

d) Os espaços na instituição de educação infantil devem propiciar condições para que as 

crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem. 

e) Uma rotina clara e compreensível para as crianças é fator de segurança e auxilia no 

desenvolvimento da autonomia. 

 

17 - No que se refere à recreação, aos brinquedos e as brincadeiras na Educação Infantil, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa CORRETA:  

I - As brincadeiras, os brinquedos e as atividades recreativas favorecem a autoestima das crianças, 

auxiliando-as a superar progressivamente suas aquisições/aprendizagens de forma criativa. 

II – As brincadeiras podem acionar os pensamentos das crianças para a resolução de problemas 

que lhe são importantes e significativos. 

III – Os brinquedos devem estar à disposição das crianças, dispostos em altura ao alcance das 

crianças, em caixas ou prateleiras etc., sobretudo em ambientes especialmente organizados para 

brincar, como casinhas, garagem, circo, feira etc. 

IV – É importante oferecer oportunidades para as crianças se exercitarem ao ar livre e com os 

brinquedos como escorregador, gangorra etc., valorizando dessa forma a crescente capacidade 

psicomotora das crianças.  

a) Apenas os itens I e II estão corretos.  

b) Todos os itens estão corretos exceto o item I. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Somente o item IV está correto. 

e) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 

 

18 - Com relação à Educação Infantil, assinale V para Verdadeiro e F para Falso:  

(   ) O repouso e o sono na instituição de educação infantil são necessários para as crianças relaxar, 

descansar, repor as energias etc. 
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(    ) A organização dos momentos em que são previstos cuidados corporais, banho, lavagem de 

mãos, higiene oral, uso dos sanitários, repouso entre outros, não fazem parte do processo 

pedagógico da educação infantil. 

(  ) O aleitamento ao seio é a forma mais saudável de nutrição infantil. É aconselhável que a 

instituição de educação infantil incentive e auxilie as mães nessa prática, para que possam 

amamentar seu bebê se assim o desejarem e puderem. 

(   ) O ato de alimentar/nutrir 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 socialização.  

A sequência está CORRETA em: 

a) V – F – V – V    

b) V – V – F – F   

c) V – F – V – F  

d) F – F – V – F  

e)  V – F – F – F  

 

19 - Acerca da arrumação, manutenção e limpeza no ambiente de trabalho da Educação Infantil é 

CORRETO afirmar que:  

a) Os brinquedos, principalmente dos bebês, após brincarem, não necessitam ser reservados 

para serem limpos/higienizados e utilizados novamente. 

b) Os brinquedos que tiveram contato com mucosas e secreções de alguma criança não devem 

ficar disponíveis para outras brincarem, devido ao risco de transmissão de agentes 

infecciosos. 

c) Após a troca de fraldas de todas as crianças, higienizar/limpar a bancada ou trocador e 

higienizar as mãos com água e sabão. 

d) As escovas de dentes das crianças não precisam estar identificadas, nem ter tampa de 

proteção e podem ser usadas pela criança o ano todo.  

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

20 - Para uma instituição de Educação Infantil que se preocupa com a saúde e bem-estar das crianças 

é indispensável:  
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I - Ouvir as demandas da família, registrar as recomendações relativas à saúde da criança que 

requeira observação ou cuidados especiais durante o período em que está sob os cuidados da 

instituição. 

II - Disponibilizar água potável e utensílios limpos individualizados para que as crianças possam 

beber água quando desejarem e incentivá-las a fazê-lo durante todo o dia. 

III – Auxiliar e ensinar as crianças a cuidarem de si e organizar ambientes adequados ao processo 

de desenvolvimento das crianças, de forma que a autonomia seja construída sem risco à 

integridade física e psíquica. 

IV – Alimentar os bebês, atendendo às suas necessidades nutricionais, afetivas e de aprendizagens 

de novos paladares e consistências, com base nas recomendações para o processo de desmame 

e nas normas de higiene para ambientes coletivos.  

V – Estar atento ao conforto da criança, ensinando-a a adequar o vestuário e os calçados às 

brincadeiras, atividades e clima. 

Diante do exposto, a assertiva CORRETA é: 

a) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 

b) Os itens II, III e V estão corretos. 

c) Os itens III e IV estão corretos. 

d) Somente o item V está correto. 

e) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos. 

 


