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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 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto servirá de subsídio para as questões 1 a 4: 

O moço que se matou, dizendo por escrito que era um “desajustado social”, na verdade matou-se 

porque se deixou convencer de que não existe na vida e no mundo lugar para a dor. Matou-se porque 

lhe disseram, com aquele vocábulo, e com a filosofia maldita que por trás dele se esconde, que o 

mundo não concede matrícula aos que choram. Insinuaram-lhe que tudo se reajusta, e acrescentaram 

que só depois dessa reajustagem pode uma alma se inserir. Ora, o moço viu que a primeira parte da 

história era falsa, porque nem tudo se reajusta, mas continuou a crer na segunda; e então, suicidou-se. 

Suicidou-se porque era um desajustado. Suicidou-se porque era uma excrescência na criação. Uma 

verruga no universo.  Excerto  de: http://permanencia.org.br.  

1 -  Quanto ao gênero, o texto apresentado trata-se de: 

a) crônica  

b) notícia  

c) poesia 

d) artigo 

e) editorial 

2 - O vocábulo excrescência possui, no texto em questão, o significado de: 

a) algo arcaico 

b) algo desnecessário  

c) algo pessimista  

d) algo perigoso 

e) algo assustador 

3 - Em qual alternativa podemos utilizar o mesmo porquê empregado na frase em destaque: 

http://permanencia.org.br/
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Matou-se porque lhe disseram, com aquele vocábulo, e com a filosofia maldita que por trás dele se 

esconde, que o mundo não concede matrícula aos que choram. 

a) Você não me atendeu ontem ________________ ? 

b)  ___________________  o  feirante faltou hoje? 

c) Não foi à aula___________________ estava com febre. 

d) __________________ você não pagou a conta? 

e) Qual é o _________________  de tanta tristeza? 

4 - Observe a acentuação nos vocábulos em destaque e assinale a alternativa que apresenta também:  

proparoxítona, oxítona e proparoxítona, sem alteração de ordem. 

... com aquele vocábulo, e com a filosofia maldita que por trás dele se esconde, que o mundo não 

concede matrícula aos que choram. 

a) crônica – meus – corpo 

b) parabéns – também – miséria   

c) lâmpada – pés – tímpano  

d) ímpar – açúcar – pá  

e) metade – fé – amizade 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 - Uma gráfica recebeu um pedido para imprimir 23.800 pacotes para embalar erva-mate. No 

primeiro dia produziu  do número total de pacotes do pedido e no segundo dia produziu 2.400 

pacotes a mais do que no dia anterior. Em relação ao número total de embalagens desse pedido a 

fração que representa as embalagens que ainda não foram produzidas é de: 

a)  

b)  
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c)  

d)  

e)  

6 - Ricardo recebeu líquido de seu salário o valor de R$ 1.880,00, do qual gastou 30% com 

empréstimos, 35% com alimentação e 20% aplicou em poupança. O restante do total do salário 

Ricardo destinou para o lazer que foi de: 

a) R$ 376,00 

b) R$ 438,00 

c) R$ 174,00 

d) R$ 204,00 

e) R$ 282,00 

7 - Cinco confeiteiras produzem 3.000 docinhos trabalhando 9 horas por dia. Mantendo o mesmo 

padrão de rendimento, quantos docinhos serão produzidos por 8 confeiteiras trabalhando 6 horas por 

dia? 

a) 2.813 docinhos 

b) 2.222 docinhos 

c) 4.050 docinhos 

d) 3.200 docinhos 

e) 7.200,00 docinhos 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - Segundo dados disponíveis no site da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Seara, 

originalmente, Nova Milano (Seara), pertencia ao Distrito de Itá, do Município de Cruzeiro (atual 

Joaçaba) criado em 1917 e a ele pertencendo até o ano de 1934, quando da instalação do Município e 

Comarca de Concórdia. Seguindo o percurso da história a emancipação de Seara ocorreu em: 

a) 1944 

b) 1945 

c) 1950 
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d) 1954 

e) 1955 

9 - Considerando o percurso histórico do Brasil é possível afirmarmos que já ocorreram várias 

alterações no nome de nosso país. Nesse sentido, qual dos nomes indicados abaixo nunca foi 

utilizado para nominar a nação brasileira? 

a) Pindorama  

b) Ilha de Vera Cruz  

c) Ilha do Pau Brasil 

d) Estados Unidos do Brasil  

e) República Federativa do Brasil 

10 - Apesar de julho ser tradicionalmente o mês mais quente do ano no mundo, ondas de calor 

excepcionais atingiram a Europa, os EUA e o Ártico em 2019. Novos recordes de temperatura foram 

estabelecidos na Bélgica, Holanda e Alemanha, com os termômetros marcando acima dos 40°C em 

muitos locais.  

Diante de tal constatação é comum atribuirmos as alterações climáticas ao efeito estufa. Nesse 

sentido, é correto o que se afirma em: 

I - Efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra, essencial para manter a 

temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos.  

II - Sem o efeito estufa natural, a Terra seria muito fria, dificultando o desenvolvimento das 

espécies. 

III - Através de ações irresponsáveis dos seres humanos, o efeito estufa está se tornando cada vez 

mais intenso, o que passa a ser bastante prejudicial para a vida na Terra. 

IV - A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a ação das indústrias, são alguns 

exemplos que auxiliam o aumento da poluição do ar. Esse excesso de camada está fazendo que 
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parte desses raios não consiga voltar para o espaço, provocando uma elevação na temperatura de 

todo o planeta, ou seja, o aquecimento global. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

c) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas exceto a alternativa I. 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é o conjunto de normas que regem 

nosso país. Leia as alternativas que fazem referência a Constituição Federal e assinale (V) para as 

sentenças verdadeiras e (F) para as sentenças falsas: 

( ) O ensino fundamental regular será ministrado exclusivamente em língua portuguesa, 

inclusive em comunidades indígenas visando garantir padrões mínimos de qualidade da 

aprendizagem. 

( ) O dever do Estado com a educação se efetivará mediante a oferta de educação básica para 

cidadãos dos centros urbanos que tenham idade entre 3 (três) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada para os cidadão rurais matrícula somente em educandários próximos a sua residência. 

( ) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

( ) Os Municípios atuarão prioritariamente no Ensino Fundamental e na Educação Infantil.   

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

a) V- V- V- F. 

b) V- F- V- F. 

c) V- V- F- F. 

d) F- V- F- V. 

e) F- F- V- V. 

12 - Leia as alternativas abaixo que se referem ao Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, lei 

8.069/90: 
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I- O ECA considera criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela 

entre doze e dezoito anos de idade. 

II- O ECA considera criança, a pessoa de zero a catorze anos, e adolescente aquela entre quinze e 

dezessete anos de idade. 

III- O ECA considera que pais ou responsáveis devem educar e cuidar a criança e o adolescente, 

podendo inclusive utilizar castigo físico como forma de correção, disciplina ou educação. 

IV- É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente somente atendimento em creche. Os 

demais níveis de ensino são de responsabilidade da família. 

Assinale somente a alternativa que apresenta a resposta CORRETA: 

a) Somente a alternativa IV. 

b) Somente a alternativa II. 

c) Somente a alternativa I. 

d) Somente as alternativas II e IV. 

e) Somente as alternativas II e III. 

13 - Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB 9394/96 é CORRETO afirmar: 

a) A Lei de Diretrizes e Bases é revisada anualmente e aprovada por prefeitos e governadores 

visando ser colocada em prática no ano seguinte mais adequada às necessidades das 

instituições escolares. 

b) A Lei de Diretrizes e Bases estabelece o planejamento pedagógico considerando como 

fundamental as questões de disciplina, ordem e cumprimento de normas em instituições 

educacionais. 

c) A Lei de Diretrizes e Bases estabelece as diretrizes da educação brasileira e disciplina a 

educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias. 

d) A Lei de Diretrizes e Bases se refere à forma de contratação de professores, diretores e 

secretários escolares e demais profissionais que atuam nos espaços educativos. Configura-se 

como um conjunto de normas de contratação e remuneração de pessoal. 

e) A Lei de Diretrizes e Bases é um documento que regulamenta quais as aprendizagens 

essenciais a serem trabalhadas nas escolas pelos professores ou auxiliares. 
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14 - O município de Seara figura entre os municípios catarinenses que possuem Plano Municipal de 

Educação aprovados e transformados em lei, documento este que apresenta diretrizes para melhorias 

na educação municipal. Neste sentido, quanto ao Plano Municipal é INCORRETO afirmar: 

a) O Plano Municipal de Educação - PME, que apresenta metas e estratégias é um documento 

municipal com vigência por 10 (dez) anos. 

b) O Plano Municipal de Educação – PME é um documento federal que determina a aplicação 

de recursos fiscais atribuindo aos municípios responsabilidades anuais de aplicação de 

verbas, impostos e orçamentos contábeis. Aplicação esta a ser desenvolvida em escolas e 

creches da respectiva rede de ensino.  

c) O Plano Municipal de Educação - PME de Seara apresenta importantes diretrizes; sendo 

uma delas a busca da superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 

d) O Plano Municipal de Educação - PME de Seara também apresenta como diretriz a 

valorização dos profissionais de educação. 

e) A execução do Plano Municipal de Educação - PME e o cumprimento de suas metas são 

objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizados pelas Secretaria 

Municipal de Educação, Comissão Permanente de Educação e Assistência Social da Câmara 

Municipal de Vereadores, Conselho Municipal de Educação e Fórum Municipal de 

Educação. 

15 - A Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/96 no artigo 4º, inciso I, esclarece que a educação 

básica obrigatória e gratuita, é organizada da seguinte forma: 

I- Creche, Pré-escola e Ensino Fundamental. 

II- Pré-escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

III- Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. 

IV- Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente a alternativa II. 

b) Somente a alternativa I. 

c) Somente a alternativa IV. 

d) Somente a alternativa III. 

e) Somente as alternativas I e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

16 - Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerias da 

Educação Básica pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições para que as crianças aprendam em 

situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar 

desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os 

outros e o mundo social e natural. São eles: 

a)  Direito a brincar, cuidar, educar, imaginar, a autonomia e expressar. 

b) Direito a conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 

c) Direito a interagir, brincar, explorar, identidade, conhecer-se e participar. 

d) Direito a assistir, contemplar, conviver, explorar, brincar e ouvir. 

e) Direito a construir, educar, explorar, participar, cuidar e expressar. 

17 - A organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco Campos de 

Experiências. O trecho a seguir se refere a qual campo de experiência: “É na interação com os pares e 

com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão 

descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. (...) 

constroem sua autonomia e (...) podem valorizar sua identidade” (BNCC, 2017).  

a) O eu, o outro e nós. 

b) Corpo, gestos e movimentos. 

c) Traços, sons, cores e formas. 

d) Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

e) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

18 - A BNCC reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa 

da Educação Infantil, organizou os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em três grupos por 

faixa etária. Qual a denominação dada para a faixa etária que compreende as crianças com 1 ano e 7 

meses de idade a 3 anos e 11 meses de idade: 

a) Bebês. 

b) Crianças. 

c) Crianças pequenas. 

d) Crianças bem pequenas. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 46/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

11 
 
 

e) Alunos. 

19 - Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Vol.1, 1998), a brincadeira 

e o brincar constituem um importante papel no trabalho com a educação infantil e no 

desenvolvimento da criança. Dessa forma é correto afirmar que:  

I- Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma 

realidade anteriormente vivenciada. 

II- A brincadeira favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente 

suas aquisições de forma criativa. 

III- Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam anteriormente 

em conceitos gerais com os quais brinca. 

IV- Por meio das brincadeiras as crianças podem acionar seus pensamentos para a resolução de 

problemas que lhe são importantes e significativos. 

Com relação ao exposto acima, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a alternativa I é correta. 

b) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

c) Apenas a alternativa IV é correta. 

d) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

20 - O bom relacionamento entre a família e a instituição de educação infantil contribui para tornar as 

famílias parceiras no processo educativo (RCNEI, Vol.1). Diante disso, é INCORRETO afirmar 

que: 

a) A instituição deve acolher às diferentes expressões e manifestações das crianças e suas 

famílias, respeitando a diversidade. 

b) Os profissionais da educação infantil, devem ouvir, observar e aprender com as famílias. 

c) Evitar julgamentos moralistas, pessoais ou vinculados a preconceitos é condição para o 

estabelecimento de uma base para o diálogo com as famílias. 

d) As famílias devem ter pouco ou nenhum acesso a filosofia e concepção de trabalho da 

instituição e as informações relativas ao quadro de pessoal com as qualificações e 

experiências dos profissionais da instituição de educação infantil. 

e) Os profissionais da educação infantil devem acolher os pais com suas dúvidas, angústias e 

ansiedades, oferecendo apoio e tranquilidade, principalmente nos primeiros dias na 

instituição.  


