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CARGO: AUXILIAR DE CRECHE 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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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 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

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

questões está correta; 

 

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

documento válido para a correção das provas.  

 

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

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção: Leia atentamente os textos a seguir e responda as QUESTÕES 1, 2 e 3. 

Texto 1: 

 

Texto 2: 

 

1 - Com relação ao apresentado nos textos 1  e 2 é incorreto: 

a) Apenas o texto 2  tem a função de repassar uma informação. 
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b) O texto 1 pode chegar ao destinatário de modo virtual.  

c) O texto 1 é  caracterizado como um texto moderno. 

d) Ambos apresentam uma saudação final. 

e) É evidente que o texto 2 está ligado a uma instituição de ensino. 

2 - No texto 2 temos o uso do pronome de tratamento: Senhores Pais. Se precisássemos redigir um 

documento ao prefeito de Ipumirim a norma padrão nos orienta usar o seguinte pronome de 

tratamento:  

a) Vossa Senhoria. 

b) Vossa Excelência.  

c) Vossa Magnificência. 

d) Vossa Eminência.  

e) Vossa Santidade. 

3 - No texto 1 temos a expressão: “ As imagens estão anexadas”.  Analise as frases abaixo dando 

atenção para o uso da palavra anexo e assinale a alternativa que não respeita as normas gramaticais 

em vigência:  

a) Os livros foram anexados ao envio.  

b) As fotografias seguem em anexas.  

c) Segue em anexo as fotografias. 

d) As respostas estão anexadas. 

e) Os documentos estão em anexo. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - Um caminhão gasta em média 20 litros de óleo diesel para percorrer 130 quilômetros. Em um 

percurso de 1.820 quilômetros, a quantidade de combustível que esse caminhão irá gastar será de: 

a) 214 litros 
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b) 280 litros 

c) 254 litros 

d) 260 litros 

e) 275 litros 

 

5 - Um restaurante oferece como cardápio 2 tipos de arroz, 3 tipos de carnes, 4 tipos de massas, 3 

tipos de saladas e 3 tipos de refrigerante. O número de maneiras diferentes que uma pessoa pode 

montar seu prato contendo apenas um item de cada e um refrigerante é: 

a) 16 

b) 38 

c) 152 

d) 216 

e) 324 

 

6 - Uma sequência aritmética é dada pela fórmula 

 

Quando , o valor do oitavo termo  é: 

a) 31 

b) 27 

c) 25 

d) 21 

e) 15 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - O município de Ipumirim, segundo o Censo de 2010, possui uma população de:  

a) 7.220 pessoas 

b) 8.220 pessoas 

c) 6.220 pessoas 

d) mais de 10.000 pessoas 
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e) 5.220 pessoas 

8 - São rios que banham o município de Ipumirim e posteriormente desaguam no rio Uruguai: 

a) Rios Chapecó, do Engano e Jacutinga. 

b) Rios dos Queimados, do Engano e Jacutinga. 

c) Rios Irani, do Engano e Jacutinga. 

d) Rios Irani, do Peixe e Jacutinga. 

e) Rios Irani, do Peixe e Lambari. 

Fonte: https://www.ipumirim.sc.gov.br 

9 - Assinale apenas a alternativa que apresentar nomes de cidades que são capitais de estados 

brasileiros: 

a) Seara – Pernambuco – Florianópolis - São Paulo. 

b) Rio Branco – Fortaleza- Florianópolis – Porto Alegre. 

c) Curitiba – Teresina – Santa Catarina – São Paulo. 

d) Rio Branco – Ceará - Porto Velho – Teresina. 

e) Natal – Aracaju – Passo Fundo – Florianópolis. 

10 - Situado no município de Concórdia, o Parque tem 717,48 hectares, localizado às margens do 

lago formado pela barragem da Usina Hidrelétrica Itá, no rio Uruguai.  É uma Unidade de 

Conservação de proteção integral, destinada à proteção da natureza, à pesquisa científica, à educação 

ambiental e ao turismo ecológico. A criação do Parque está intimamente ligada ao processo de 

instalação de uma Usina Hidrelétrica junto à calha do rio Uruguai, processo que se iniciou entre os 

anos de 1990 a 2000 e deu origem a construção da Usina Hidrelétrica Itá. O Parque veio a ser criado 

como medida de compensação ambiental pela instalação da Usina. Estamos falando do:  

a) Parque Estadual ItáEco. 

b) Parque Municipal Fritz Plumann. 

https://www.ipumirim.sc.gov.br/
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c) Parque Estadual das Borboletas. 

d) Parque Estadual Fritz Plaumann. 

e) Aqua Parque Itá. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

11 - No que se refere a Educação Infantil (LDB nº 9.394/96), analise os itens a seguir e, ao final 

assinale a alternativa CORRETA: 

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 5 (cinco) 

anos de idade. 

III – A avaliação na educação infantil será mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental. 

IV – O atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 

(sete) horas para a jornada integral. 

a) Apenas os itens I e II estão corretos.  

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

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

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Somente o item IV está correto. 

12 - A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos ......................., ................................., 

.............................. e, ....................complementando a ação da família e da comunidade (LDB nº 

9.394/96). 

Assinale a alternativa que completa a afirmação CORRETAMENTE: 
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a) Físico - psicológico – intelectual – social. 

b) Físico - tecnológico – intelectual – social. 

c) Afetivo - tecnológico – intelectual – pedagógico. 

d) Pedagógico – físico - psicológico – social. 

e) Físico - religioso – intelectual – tecnológico. 

13 - Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI,1998) a instituição 

de educação infantil deve estabelecer um diálogo aberto com as famílias das crianças, considerando-

as parceiras no processo educativo. Diante do exposto é INCORRETO afirmar que: 

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

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

b) Acolher os pais com suas dúvidas, angústias e ansiedades, oferecendo apoio e tranquilidade, 

contribui para que a criança também se sinta menos insegura nos primeiros dias na 

instituição. 

c) Estabelecer uma relação de confiança com as famílias, deixando claro que o objetivo é a 

parceria de cuidados e educação visando o bem-estar da criança. 

d) A entrevista de matrícula pode ser usada para apresentar informações sobre o atendimento 

oferecido, a proposta pedagógica e também conhecer alguns hábitos da criança e 

informações de saúde, estabelecendo um primeiro contato com as famílias. 

e) O envolvimento das famílias no processo pedagógico da instituição de educação infantil 

dificulta o processo de adaptação, socialização, desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças.  

14 - Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da 

autonomia das crianças. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades 

importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação (RCNEI, 1998). Desse modo, 

quanto a brincadeira na educação infantil é INCORRETO afirmar que:  

a) As brincadeiras desenvolvem capacidades de socialização, por meio da interação, da 

utilização e da experimentação de regras e papéis sociais. 

b) No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços não significam nada no 

imaginário das crianças. 

c) Ao brincar as crianças podem acionar seus pensamentos para a resolução de problemas que 

lhes são importantes e significativos. 
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d) No faz-de-conta, a fantasia e a imaginação, são elementos fundamentais para que a criança 

aprenda mais sobre a relação entre as pessoas, sobre o eu e sobre o outro. 

e) Ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e movimentos, as crianças também se apropriam do 

repertório da cultura corporal na qual estão inseridos. 

 15 - Dentre as atribuições do cargo de auxiliar de creche está a promoção da higiene, da 

alimentação e dos cuidados especiais para o bem-estar das crianças. Dessa forma, contemplando a 

atribuição acima citada, complete as afirmações abaixo com V para Verdadeiro e F para Falso e, em 

seguida assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA.  

(   ) Auxiliar as crianças que recusam alimentos ou que apresentam dificuldades para se alimentar 

sozinhas. 

(    ) Orientar as crianças para lavarem as mãos antes das refeições, após o uso do banheiro, após a 

manipulação de terra, areia, tintas entre outros. 

(    ) Estar  atento ao conforto e bem-estar da criança, ensinando-a a adequar seu vestuário e seu 

calçado às brincadeiras, atividades e clima. 

(   ) Verificar os bebês e crianças pequenas, que ainda usam fraldas e, que permanecem durante 

horas na instituição, se precisam de um banho, tanto para o seu bem-estar como para prevenção de 

assaduras e brotoejas. 

a) V, V, F, V 

b) F, F, V, F 

c) V, V, V, V 

d) F, F, F, V 

e) V, F, V, V 

16 - A rotina representa a estrutura sobre a qual está organizada o .............., ou seja, o tempo de 

trabalho educativo realizado com as crianças. A rotina deve envolver os ........................, as 

.......................... e as situações de ............................orientadas (RCNEI, 1998). 

Assinale a alternativa que completa a frase CORRETAMENTE: 

a) Tempo – cuidados – brincadeiras – aprendizagens 

b) Espaço – tempos – cantigas – desenvolvimento 

c) Cuidado – brinquedos – atividades – escritas 
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d) Espaço – brinquedos – leituras – brincadeiras 

e) Tempo – diálogos – brincadeiras – alfabetização  

17 - Em relação ao sono e/ou repouso das crianças nas instituições de Educação Infantil é correto 

AFIRMAR que: 

a) Todos tenham horário definidos e rígidos para o sono e/ou repouso, pois a flexibilidade de 

horários interfere na rotina da instituição. 

b) Ambientes claros e ruidosos são ideais para o sono e/ou atividades repousantes das crianças 

de até três anos. 

c) Os bebês não necessitam de nenhum cuidado como ser tocados, embalados e/ou acalentados 

para relaxar, pois dormem sozinhos. 

d) Um ambiente tranquilo, uma temperatura agradável, boa ventilação e penumbra é importante 

para um sono e/ou repouso reparador. 

e) Não é função dos profissionais da instituição da educação infantil verificar se as crianças 

estão confortáveis para dormir, sem o calçado, com as fraldas secas e roupas confortáveis. 

18 - O ambiente da instituição de Educação Infantil deve ser um ambiente seguro, confortável e de 

proteção da criança, valorizando seu bem-estar (RCNEI, 1998). Para isso é necessário que: 

I – Os materiais como vidros e espelhos sejam resistentes, de boa qualidade, testados pelo 

mercado, tendo comprovada sua eficácia e durabilidade, garantindo a segurança das crianças. 

II – Os brinquedos sejam seguros (seguindo as normas do Inmetro), laváveis e devem estar em 

boas condições. 

III – Tenha proteção adequada em situações onde exista a possibilidade de risco, como escadas, 

varandas, janelas, acesso ao exterior etc. 

IV – Os brinquedos de parque devem estar bem fixados em área gramada ou coberta com areia e 

sobre área cimentada. 

Com relação ao exposto acima, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a alternativa I é correta. 

b) Todas as alternativas estão corretas. 

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

d) Apenas a alternativa IV é correta. 

e) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 
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19 - Com relação à alimentação na instituição de Educação Infantil, assinale V para Verdadeira e F 

para Falsa nas afirmações a seguir: 

(    )  É aconselhável que a instituição de educação infantil não  incentive  as mães na prática do 

aleitamento ao seio, pois atrapalha a rotina da instituição. 

(    ) Aconselha-se que as mamadeiras sejam oferecidas com o bebê no colo, bem recostado, o que 

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

(   ) A alimentação deve ser feita em ambientes tranquilos, em pequenos grupos, com o 

acompanhamento dos professores e auxiliares de creche, o que propicia segurança e afetiva ajuda. 

(   ) Somente em torno dos quatro anos, a criança  poderá alimentar-se sozinha, determinando seu 

próprio ritmo e quantidade de alimentos que ingere. 

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA:  

a) V, F, V, F  

b) V, V, F, V  

c) F, V, V, F  

d) F, F, F, V 

e) V, V, V, V 

20 - Com relação aos brinquedos e sua respectiva higienização na instituição de educação infantil, é 

CORRETO afirmar que: 

I - Os brinquedos devem possuir selo de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia - INMETRO, serem constituídos de material atóxico, inquebráveis e sem 

pontas. 

II – Os brinquedos devem ser de material de fácil limpeza e desinfecção. 

III – No final das brincadeiras, os brinquedos devem ser colocados em local reservado para 

brinquedos sujos. Somente depois de higienizados poderão ser utilizados novamente. 

IV – Os brinquedos devem ser lavados com sabão neutro e escova de uso exclusivo. 

V – 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. 
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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. 

 


