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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 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 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos na Área de Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

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: Observe atentamente o texto abaixo que servirá de subsidio para as questões 1 a 4:  

A arte de ser avó 

(Rachel de Queiroz) 

Netos são como heranças: você os ganha sem merecer. Sem ter feito nada para isso, de repente lhe 

caem do céu. É, como dizem os ingleses, um ato de Deus. Sem se passarem as penas do amor, sem os 

compromissos do matrimônio, sem as dores da maternidade. E não se trata de um filho apenas 

suposto, como o filho adotado: o neto é realmente o sangue do seu sangue, filho de filho, mais filho 

que o filho mesmo… 

Quarenta anos, quarenta e cinco… Você sente, obscuramente, nos seus ossos, que o tempo passou 

mais depressa do que esperava. Não lhe incomoda envelhecer, é claro. A velhice tem suas alegrias, as 

suas compensações – todos dizem isso, embora você, pessoalmente, ainda não as tenha descoberto – 

mas acredita. 

Todavia, também obscuramente, também sentida nos seus ossos, às vezes lhe dá aquela nostalgia da 

mocidade. Não de amores nem de paixões: a doçura da meia-idade não lhe exige essas 

efervescências. A saudade é de alguma coisa que você tinha e lhe fugiu sutilmente junto com a 

mocidade. Bracinhos de criança no seu pescoço. Choro de criança. O tumulto da presença infantil ao 

seu redor. Meu Deus, para onde foram as suas crianças? Naqueles adultos cheios de problemas que 

hoje são os filhos, que têm sogro e sogra, cônjuge, emprego, apartamento a prestações, você não 

encontra de modo nenhum as suas crianças perdidas. São homens e mulheres – não são mais aqueles 

que você recorda. (...) 

Fonte: https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/texto/a-arte-de-ser-avo/index.html.  

1 - Observe as palavras em destaque no excerto a seguir e assinale a alternativa que poderá substituí-

las, respectivamente, sem alteração do sentido apresentado: “Você sente, obscuramente, nos seus 

ossos, que o tempo passou mais depressa do que esperava. Não lhe incomoda envelhecer, é claro. A 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/texto/a-arte-de-ser-avo/index.html
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velhice tem suas alegrias, as suas compensações – todos dizem isso, embora você, pessoalmente, 

ainda não as tenha descoberto – mas acredita.” 

a) claramente – lentamente – apesar  

b) vorazmente – velozmente – todavia  

c) expressivamente – pausadamente – mas 

d) sombriamente – freneticamente – posto que 

e) furtivamente – rapidamente – nada obstante   

2 - No excerto: “Bracinhos de criança no seu pescoço. Choro de criança. O tumulto da presença 

infantil ao seu redor.” refere-se a uma saudade que a narradora sente de: 

a) seus netos  

b) seus filhos  

c) sua própria infância  

d) seus vizinhos  

e) seus sobrinhos 

3 - Na oração apresentada a seguir temos uma palavra em destaque:  

“Todavia, também obscuramente, também sentida nos seus ossos, às vezes lhe dá aquela nostalgia 

da mocidade.” 

Segundo as regras da Língua Portuguesa, a palavra classifica-se como: 

a) artigo  

b) substantivo  

c) conjunção 

d) verbo  
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e) interjeição  

4 - No texto temos a escrita por extenso dos seguintes números: “Quarenta; quarenta e cinco”. 

Observe a escrita dos números sugeridos e assinale a única alternativa que NÃO segue as regras 

ortográficas da língua: 

a) 17 - dezesete 

b) 14 - catorze 

c) 16 - dezesseis 

d) 60- sessenta 

e) 54- cinquenta e sete 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

5 - Um investidor aplicou a quantia de R$ 80.000,00 em um fundo de investimentos que opera com 

regime de juros simples à taxa de 2% ao mês. Após um certo tempo o investidor verificou que o 

montante era de R$ 89.600,00. O tempo que o dinheiro ficou aplicado foi de: 

a) 8 meses 

b) 5 meses 

c) 4 meses 

d) 10 meses 

e) 6 meses 

6 - Em uma competição automobilística, um piloto desistiu da competição ao completar 25% do 

percurso total da prova, por problemas mecânicos. Se o mesmo piloto tivesse corrido mais 42 

quilômetros teria cumprido  da prova. O percurso total dessa prova era de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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7 - A raiz da equação , corresponde ao comprimento de um reservatório 

de água e as raízes da equação , correspondem a largura e profundidade desse 

reservatório. A capacidade total desse reservatório é de (considere todas as medidas do reservatório 

em metros): 

a) 12.000 litros 

b) 18.000 litros 

c) 14.000 litros 

d) 10.000 litros 

e) 8.000 litros 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - Assinale a alternativa que poderá completar CORRETAMENTE o excerto apresentado abaixo: 

O Estado de Santa Catarina está localizado na região ............................. do Brasil e sua população 

passa dos ............................... milhões de habitantes. Com uma área de 95 mil quilômetros quadrados, 

é o..................................estado brasileiro em extensão territorial. Santa Catarina faz divisa com o 

Paraná e o Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina e tem 450 quilômetros de costa oceânica 

no.............................. 

Sua capital e sede de governo é a cidade de Florianópolis, localizada na Ilha de Santa Catarina. 

Inteiramente ao sul do trópico de Capricórnio, localizado na zona temperada meridional do planeta, o 

Estado possui clima ..................................................... Em termos históricos, sua colonização é 

principalmente de imigrantes.................................... : os portugueses açorianos colonizaram o litoral 

no século XVIII; os alemães colonizaram o Vale do Itajaí, parte da região Sul e o Norte catarinense 

em meados do século XIX; e os italianos colonizaram o Sul do Estado no final do mesmo século. O 

oeste catarinense foi colonizado por gaúchos de origem italiana e alemã na primeira metade do século 

XX. 

Fonte: https://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc.  

a) Sul – 10  – 20º  – Atlântico – subtropical  – italianos 

b) Oeste – 10  – 20º  – Atlântico – tropical  – europeus 

https://www.sc.gov.br/index.php/conhecasc
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c) Sul – 6  – 20º  – Pacífico  – tropical  – europeus 

d) Sul – 8 – 20º  – Atlântico – tropical  – italianos 

e) Sul – 6  – 20º  – Atlântico – subtropical  – europeus 

9 - Com relação aos dois ex-presidentes do Brasil: Lula e Temer é CORRETO: 

I - Luiz Inácio Lula da Silva cumpre pena na capital paranaense: Curitiba; 

II - O partido político de  Michel Temer enquanto presidente do Brasil era o MDB. 

III - O governo Michel Temer teve início em maio de 2016 (interinamente) após o afastamento 

temporário da presidente Dilma Rousseff, em consequência da aceitação do processo de 

impeachment pelo Senado Federal.  

IV - Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, é um político, ex-sindicalista e ex-

metalúrgico brasileiro, o presidente do Brasil entre 2003 e 2011. 

V- Lula e sua trajetória de vida privada e pública já foi tema para inúmeros livros publicados no 

Brasil e no mundo. 

a) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

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

c) Todas as alternativas estão corretas. 

d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas, exceto a V. 

10 - Os últimos relatórios sobre clima não são positivos: uma pesquisa recente publicada no periódico 

Science indica que os oceanos estão sendo aquecidos 40% mais rápido do que se pensava e cientistas 

do painel da ONU sobre mudanças climáticas disseram em 2018 que o aumento das temperaturas 

pode causar enormes inundações, secas, falta de alimentos e incêndios até 2040. Nesse sentido, 

algumas alternativas estão sendo adotadas por governos e a iniciativa privada visando minimizar os 

problemas ambientais. Entre as iniciativas destaca-se a produção de energias limpas.  Entre as 

energias limpas, destaca-se aquela que se utiliza da força do vento. Essa denomina-se: 
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Fonte: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/05/08/energia-limpa-reciclagem-e-multas-como-5-paises-fazem-a-

diferenca-contra-o-aquecimento-global.ghtml  

a) termoelétrica  

b) maremotriz 

c) solar 

d) eólica 

e) geotérmica 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - Leia as alternativas que se referem à Constituição Federal/88: 

I- A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

II- A educação, responsabilidade específica do Estado, será promovida em escolas públicas, com a 

colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento interpessoal e seu preparo para o 

mercado de trabalho. 

III- O ensino será ministrado com base no princípio de 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.  

IV- O ensino será ministrado com base no princípio de contratação de profissionais para atuar na 

educação escolar, com ingresso exclusivamente por contratação temporária, conforme houver 

demanda, excetuando-se a necessidade de realização de provas e apresentação de títulos. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e II. 

b) Somente as alternativas I e IV. 

c) Somente as alternativas II e III. 

d) Somente as alternativas III e IV. 

e) Somente as alternativas I e III. 

 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/05/08/energia-limpa-reciclagem-e-multas-como-5-paises-fazem-a-diferenca-contra-o-aquecimento-global.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/05/08/energia-limpa-reciclagem-e-multas-como-5-paises-fazem-a-diferenca-contra-o-aquecimento-global.ghtml
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12 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96 estabelece as diretrizes e bases 

da educação brasileira. Leia o artigo e complete CORRETAMENTE, segundo a referida lei: 

Artigo 1º  A educação abrange os ____________________ que se desenvolvem na vida familiar, 

na ___________________, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas _____________________________. 

a) Aprendizados, profissão, relações sociais. 

b) Processos formativos, convivência humana, manifestações culturais. 

c) Estudos, sociedade, aprendizagens cotidianas. 

d) Conhecimentos escolares, interatividade, diferentes sociedades. 

e) Caminhos percorridos, escolha da profissão, aprendizagens. 

13 - Leia as alternativas que a Lei de Diretrizes e Bases aponta como responsabilidade dos 

municípios: 

I- Criar Universidades para ampliar a oferta de Ensino Superior aos cidadãos, evitando a cobrança 

de mensalidades. 

II- Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, 

permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 

plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais 

mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

III- Oferecer ensino fundamental, cursos profissionalizantes e educação de jovens e adultos 

somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades das crianças de 0 a 3 anos ou 

quando nesta área já houver aplicação de recursos acima dos percentuais máximos vinculados 

pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

IV- Assumir o transporte escolar da Rede Municipal, Estadual, Particular e Federal de forma 

absoluta, garantindo para qualquer idade e nível de ensino, gratuidade no transporte destes 

alunos. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente as alternativas I, III e IV. 

b) Somente as alternativas I, II e III. 

c) Somente as alternativas II, III e IV. 

d) Somente as alternativas I e II. 

e) Somente as alternativas II e IV. 
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14 - Sob o número 1740/ 2015, o Plano Municipal de Educação de Irani foi sancionado, descrevendo 

metas para os próximos dez anos. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às diretrizes deste 

documento: 

a) Erradicação do analfabetismo. 

b) Universalização do atendimento escolar. 

c) Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que 

se fundamenta a sociedade. 

d) Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 

Produto Interno Bruto - PIB que assegure atendimento às necessidades de expansão, com 

padrão de qualidade e equidade. 

e) Manutenção das desigualdades educacionais, com ênfase na erradicação de todas as formas 

de discriminação. 

15 - Quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei 8069/90 é CORRETO afirmar: 

a) O ECA é uma lei que serve para proteger crianças que tenham cometido quaisquer delitos 

ou atos infracionais. Ao assegurar liberdade e segurança o estatuto prevê que a criança 

não é responsável por seus atos. 

b) Segundo o ECA, considera-se criança, para os efeitos da Lei, a pessoa até dez anos de 

idade incompletos, e adolescente aquela entre dez e dezesseis anos de idade. 

c) Segundo o ECA, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a Lei, 

assegurando-se-lhes, 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.  

d) O ECA aplica-se a crianças e adolescentes nascidas em território brasileiro, em situação 

familiar reconhecida, com religião ou crença assumida e em condição econômica 

adequada para frequentar a escola na comunidade em que vivem. 

e)  Segundo o ECA, a criança e o adolescente gozam de direitos específicos para a idade e 

condições que possuem. São eles: brincar, passear, estudar, conhecer, conviver e 

trabalhar. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

16 - Segundo o Ministério da Saúde – Caderno de Atenção Básica, nº 23, 2009 – a introdução de 

alimentos a partir dos 6 (seis) de idade deve acontecer gradativamente. Dessa forma coloque V para 

verdadeira e F para falsa nas afirmações a seguir: 

(   ) Após os seis meses de idade, a criança que ainda é amamentada deve receber três refeições ao 

dia, duas papas de fruta e uma papa salgada/comida. 

(    ) Os alimentos oferecidos devem ser cozidos em pouca água e amassados com o garfo, nunca 

liquidificados ou peneirados. A consistência deverá ter o aspecto pastoso (papa/purê). 

(     )  As carnes devem ser oferecidas trituradas, desfiadas ou cortadas em pedaços pequenos. 

(    ) As frutas devem ser oferecidas preferencialmente sob a forma de papas/amassadas, sempre 

em colheradas.  

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA:  

a) V, F, V, F  

b) V, V, F, V  

c) F, V, V, F  

d) V, V, V, V 

e) F, F, F, V 

17 - Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ((LDB nº 9.394/96), Art. 31, a 

educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, EXCETO: 

a)  Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o 

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

b) Atendimento à criança de, no mínimo, 6 (seis) horas diárias para o turno parcial e de 8 (oito) 

horas para a jornada integral. 

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

(duzentos) dias de trabalho educacional. 

d) Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência 

mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas. 
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e) Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança. 

18 - A família e a instituição de Educação Infantil devem estabelecer uma relação de parceria, 

mantendo um diálogo aberto para o bem-estar das crianças no processo educativo infantil 

(RCNEI,1998). Dessa forma qual das alternativas a seguir NÃO está de acordo com essa afirmação. 

a) Deve se negado o acesso das famílias a filosofia, concepção de trabalho, plano pedagógico e 

funcionamento da instituição, pois é um assunto específico da gestão. 

b) Desde a entrada da criança na instituição de Educação Infantil deve ocorrer de forma 

planejada, uma comunicação mais individualizada entre as famílias. Quanto menor a 

criança, mais importante essa troca de informações. 

c) Com as famílias de crianças maiores, as informações entre as famílias e a instituição podem 

ser mais esporádicas, ocorrendo somente à medida das necessidades. 

d) A instituição deve acolher os pais com suas dúvidas, angústias e ansiedades, oferecendo 

apoio e tranquilidade, contribuindo para que a criança também se sinta menos insegura nos 

primeiros dias na instituição. 

e) Deixar claro para a família que é preciso estabelecer uma relação de confiança entre ela e a 

instituição e que o objetivo é a parceria de cuidados e educação, visando dessa forma o bem-

estar da criança.  

19 - Sobre os jogos e brincadeiras na aprendizagem e desenvolvimento infantil é INCORRETO 

afirmar que:  

a) Ao brincar, o afeto, a motricidade, a linguagem, a representação, a memória e outras funções 

cognitivas estão profundamente interligadas. 

b) A brincadeira permite a construção de novas possibilidades de ação e formas inéditas de 

arranjar os elementos do ambiente. 

c) Os jogos são, ainda, instrumentos de aprendizagem para as regras sociais. 

d) Ao brincar a criança passa a compreender as características dos objetos, seu funcionamento, 

os elementos da natureza, e os acontecimentos sociais. 

e) Os jogos e as brincadeiras não atuam sobre a capacidade da criança de imaginar e de 

representar, articuladas com outras formas de expressão. 

20 - As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 2010, expressa a jornada de 

tempo parcial e integral que as crianças permanecem na instituição de Educação Infantil. Das 

assertivas a seguir qual delas corresponde ao que está definido no documento: 
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a) Atendimento em tempo parcial, de no mínimo, 6 (seis) horas diárias e, em tempo integral, 

com duração igual ou superior a 10 (dez) horas diárias, compreendendo o tempo total que a 

criança permanece na instituição. 

b) Atendimento em tempo parcial, de no mínimo, 4 (quatro) horas diárias e, em tempo integral, 

com duração igual ou superior a 7 (sete) horas diárias, compreendendo o tempo total que a 

criança permanece na instituição. 

c) Atendimento em tempo parcial, de no mínimo, 4 (quatro) horas diárias e, em tempo integral, 

com duração igual ou superior a 6 (seis) horas diárias, compreendendo o tempo total que a 

criança permanece na instituição. 

d) Atendimento em tempo parcial, de no mínimo, 6 (seis) horas diárias e, em tempo integral, 

com duração igual ou superior a 8 (oito) horas diárias, compreendendo o tempo total que a 

criança permanece na instituição. 

e) Atendimento em tempo parcial, de no mínimo, 4 (quatro) horas diárias e, em tempo integral, 

com duração igual a 12 (doze) horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança 

permanece na instituição. 

 


