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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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo servirá como subsídio para as questões 1 a 3: 

 

1 - Com relação ao exposto no texto é CORRETO: 

a) O texto representa um diálogo e possui como fonte uma conversa realizada via e-mail. 

b) A presença de letras minúsculas no início dos diálogos compromete a compreensão da 

mensagem. É inadmissível não usar letras maiúsculas nesse gênero de texto. 

c) Todos os usuários dessa forma de comunicação sempre escrevem suas mensagens utilizando 

a linguagem formal. 

d) Essa forma de escrita é considerada correta para uma redação escolar ou do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), por exemplo. 

e) Essa forma de escrita imita em vários aspectos a linguagem oral. 

2 - A palavra “senhora”,  na língua portuguesa e no texto base classifica-se como: 

a) Pronome demonstrativo  
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b) Conjunção 

c) Adjetivo 

d) Verbo  

e) Pronome de tratamento 

3 - Na frase: “Eu estava aqui pensando”, temos um exemplo de frase que indica o tempo passado. 

Em qual das alternativas propostas abaixo temos uma frase com ideia de tempo FUTURO? 

a) Eu buscava minha irmã todos os dias. 

b) Sai com minhas amigas na noite passada. 

c) Farei este bolo para teu aniversário. 

d) Aquela viagem foi sensacional.  

e) Caminhar é um hábito saudável.  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - Cátia foi ao mercado e gastou 20% do dinheiro que dispunha. Em seguida passou na farmácia e 

gastou mais 20% do que restou. Ao sair da farmácia, Cátia percebeu que havia sobrado R$ 96,00. 

Então o valor que Cátia tinha antes de ir ao mercado era de:   

a) R$ 120,00 

b) R$ 130,00 

c) R$ 140,00 

d) R$ 150,00 

e) R$ 160,00 

5 - Uma cartolina com formato retangular e com as dimensões que medem 45 centímetros por 20 

centímetros. Qual deve ser a medida da aresta de um quadrado para que sua área seja igual a área da 

cartolina? 

a) 30 cm 

b) 40 cm 

c) 25 cm 

d) 20 cm 

e) 10 cm 
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6 - Em um edifício, cinco de cada doze moradores são do sexo feminino. Se nesse edifício há 20 

moradores do sexo feminino, então o número de moradores do sexo masculino é igual a: 

a) 20 

b) 24 

c) 28 

d) 32 

e) 36 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - É FALSO aquilo que está sendo expresso em: 

a) O nome Ipumirim deriva da língua tupi-guarani, que significa Vale Pequeno, nome este dado 

por existir um riacho nas imediações do perímetro urbano da cidade. 

b) O início da colonização de Ipumirim ocorreu a partir do ano de 1975 com a chegada de 

famílias oriundas do Rio Grande do Sul. 

c) O atual prefeito de Ipumirim chama-se Volnei A. Schmidt e foi eleito para exercer o 

mandato até 2020.  

d) Lindoia do Sul, Faxinal dos Guedes e Ponte Serrada são municípios limítrofes de Ipumirim. 

e) A Câmara Municipal de Vereadores de Ipumirim possui  9 vagas para vereador. 

8 - O Vice-presidente do Brasil tem a função de substituir o Presidente no caso de viagem ao exterior 

ou impedimentos e sucedê-lo em caso de renúncia, morte ou destituição do cargo por processo 

de impeachment. Dos presidentes do Brasil, descritos abaixo, quais sofreram impeachment? 

I – Dilma Rousseff 

II – Michel Temer 

III – Luiz Inácio Lula da Silva 

IV - Fernando Collor 

a) Apenas a opção I. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Impeachment
https://pt.wikipedia.org/wiki/Impeachment
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b) Apenas as opções I, III e IV. 

c) Apenas a opção III. 

d) Apenas a opção IV. 

e) Apenas as opções I e IV. 

9 - O Aquecimento Global pode ser definido como: 

a) um problema ambiental típico de países industrializados e em desenvolvimento, como Brasil, 

México, China. Representa as chuvas ou quaisquer formas de precipitação que 

apresentem elevadas concentrações de ácidos.  

b) a ocultação de um astro (sol, lua ou estrela) durante um período de tempo por causa da 

posição de outro corpo celeste.  

c) aumento da temperatura média do planeta registrado nas últimas décadas.  

d) é uma ação humana e é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois além 

de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta em seus 

diversos elementos, incluindo os ecossistemas, afetando gravemente também a economia e a 

sociedade. 

e) é um problema que pode levar o coral à morte e está relacionado com alterações ambientais, 

principalmente com o aumento da temperatura. 

10 - A relação entre estados e capitais está totalmente CORRETA em: 

a) São Paulo (São Paulo) – Santa Catarina (Florianópolis) – Mato Grosso (Ponta Grossa) 

b) Santa Catarina (Florianópolis) – São Paulo (Guarulhos) – Rio Grande do Sul (Porto Alegre) 

c) Paraná (Recife) – Santa Catarina (Florianópolis) – São Paulo (São Paulo) 

d) Paraná (Curitiba) – Santa Catarina (Florianópolis) – Rio Grande do Sul (Porto Alegre) 

e) Minas Gerais (Santa Fé) – Santa Catarina (Florianópolis) – Rio Grande do Norte (Natal)  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

11 - O auxiliar de creche, no uso de suas atribuições, deve promover experiências de aprendizagem 

contribuindo para o aprimoramento do ensino infantil e deve cooperar com o planejamento das 

atividades pedagógicas. As práticas e atividades pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira e garantir 

experiências que: 

a)  Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. 

b)   Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. 

c)  Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o 

conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. 

d) Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das 

crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

12 - Com relação à rotina/organização do tempo na Educação Infantil é CORRETO afirmar: 

I – As rotinas devem ser rígidas e inflexíveis. 

II – Uma rotina clara e compreensível para as crianças é fator de segurança. 

III – A rotina na educação infantil pode ser facilitadora ou cerceadora dos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

IV – A rotina deve ser planejada. 

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 II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas a alternativa IV é correta. 

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

 

13 - As salas de referência são os espaços onde as crianças permanecem com seus grupos etários, por 

isso esse espaço/sala deve ter ambientes que devem   ser acolhedores, aconchegantes e desafiadores 
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para que com segurança e afeto as crianças possam exercer seus direitos. Dessa forma, assinale V 

para verdadeiro e F para falso, para os ambientes considerados fundamentais para uma sala de bebês: 

( ) Ambiente para sono/repouso/descanso. 

( ) Ambiente para higiene: trocador, banheira, chuveiro, material de higiene pessoal... 

( ) Ambiente com mesas e cadeiras escolares para realização de atividades. 

( ) Ambiente com solário. 

( ) Ambiente para construção da autoimagem: fotos de si, espelhos... 

A sequência está CORRETA em: 

a) V – F – F – V – F  

b) V – V – F – V – V  

c) V – F – V – V – F 

d) F – F – V – F – V  

e) V – V – F – F – F  

 

14 - No ato de ____________________ a criança vivencia e concretiza situações que, geralmente, já 

viveu ou ainda vive, seja em seu contexto social cotidiano seja em sua fantasia, pois na infância, a 

imaginação, a fantasia, o brinquedo não são atividades que podem se caracterizar apenas pelo prazer 

que proporcionam, mas também pelas capacidades humanas que desenvolvem, como: a percepção, a 

memória, a emoção e a imaginação.  

Qual das alternativas a seguir completa a afirmação CORRETAMENTE: 

a) Brincar 

b) Pensar 

c) Cuidar 

d) Observar 

e) Conviver 

 

15 - O espaço na instituição de Educação Infantil deve propiciar condições para que as crianças 

possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem. Para tanto: 

I – É preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito às modificações propostas 

pelas crianças e pelos professores/auxiliares em função das ações desenvolvidas; 
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II – Deve ser pensado e rearranjado, considerando as diferentes necessidades de cada faixa etária, 

assim como os diferentes projetos e atividades que estão sendo desenvolvidos; 

III – Particularmente, as crianças de zero a um ano de idade necessitam de um espaço 

especialmente preparado onde possam engatinhar livremente, ensaiar os primeiros passos, brincar, 

interagir com outras crianças, repousar quando sentirem necessidade etc. 

IV – Nas salas, a forma de organização pode comportar ambientes que permitem o 

desenvolvimento de atividades diversificadas e simultâneas, como, por exemplo, ambientes para 

jogos, montagem e encaixe, artes, faz-de-conta, leitura etc. 

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 II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas a alternativa IV é correta. 

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

 

16 - Com relação aos cuidados pessoais das crianças na instituição de Educação Infantil é correto 

afirmar, EXCETO: 

a) As crianças precisam ser lembradas para lavarem as mãos antes das refeições, após o uso do 

banheiro, após a manipulação de terra, areia, tintas e outros. 

b) Os sanitários das instituições precisam ser constantemente limpos, pois as crianças tocam no 

vaso para poderem sentar e descer e nem sempre lembram de lavar as mãos depois. 

c) É aconselhável que o educador infantil (professor e auxiliar) planeje atividades para que as 

crianças desenvolvam habilidades e construam conhecimentos sobre os cuidados com a 

boca, oferecendo oportunidades para que elas possam realizar sua própria higiene oral. 

d) Observar o estado de limpeza dos sanitários antes de sentarem, dar a descarga, se limpar, 

descartar o papel higiênico e lavar as mãos, cuidadosamente após limpar-se são exemplos de 

habilidades e atitudes que não se aconselha desenvolver com as crianças. 

e) É necessário prever nos banheiros papel higiênico, cestos de lixo às crianças, assim como 

prover sabonete e toalhas de papel para que possam construir hábitos de higiene pessoal. 

 

17 - Ao organizar um ambiente e adotar atitudes e procedimentos de cuidado com a segurança, 

conforto e proteção da criança na instituição, os professores e auxiliares oferecem oportunidades para 
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que ela desenvolva atitudes e aprenda procedimentos que valorizem seu bem-estar.   Deste modo é 

recomendável que: 

I – As cadeiras e mesas utilizadas pelas crianças, os berços e os sanitários precisam ser adequados 

ao seu tamanho, confortáveis e permitir que sejam usados com independência e segurança. 

II –  As superfícies dos objetos e pisos precisam facilitar a manutenção da higiene e ao mesmo 

tempo serem acolhedores e confortáveis, oferecendo oportunidades para os bebês e demais 

crianças permanecerem livres para explorar o ambiente. 

III – No berçário e nas salas é aconselhável prever a redução da iluminação nos locais onde os 

bebês e crianças pequenas dormem. 

IV – Os tanques de areia precisam estar em local sombrio, devem ser revolvidos anualmente e 

protegidos de animais. 

Com relação ao exposto acima, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Apenas a alternativa I é incorreta. 

b) As alternativas II e III estão incorretas. 

c) Somente as alternativas II, III e IV estão incorretas. 

d) Apenas a alternativa IV é incorreta. 

e) Somente as alternativas I, II e III estão incorretas. 

 

18 - Com relação ao trabalho desenvolvido na Educação Infantil está INCORRETO afirmar que: 

a) A organização dos espaços e dos materiais se constitui em um instrumento fundamental para 

a prática educativa com crianças pequenas; 

b) As brincadeiras favorecem a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar 

progressivamente suas aquisições de forma criativa; 

c) O lixo onde são descartadas as fraldas contendo dejetos precisa ser tampado e trocado com 

frequência. 

d) Estabelecer uma relação de confiança e de parceria com as famílias, interfere e atrapalha a 

organização da instituição de educação infantil, bem como o trabalho desenvolvido. 

e) Temperatura agradável, boa ventilação e penumbra, oferta de colchonetes plastificados 

forrados com lençóis limpos (ou esteiras conforme a idade das crianças, o clima e os hábitos 

regionais) também são cuidados para um sono e/ou descanso seguro e reparador. 
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19 - Quanto menor a criança, maior é a responsabilidade do adulto de lhe proporcionar experiências 

posturais e motoras variadas. O professor e auxiliar podem organizar o ambiente com materiais que 

propiciem a descoberta e exploração do movimento.  Diante do exposto podemos AFIRMAR que: 

a) Materiais que rolem pelo chão, como cilindros e bolas de diversos tamanhos, sugerem às 

crianças que se arrastem, engatinhem ou caminhem atrás deles ou ainda que rolem sobre 

eles; 

b) Túneis de pano despertam medo nas crianças e sugerem às crianças que se abaixem e 

utilizem a força dos músculos dos braços e das pernas para percorrer seu interior, 

prejudicando seus movimentos; 

c) Móbiles e outros penduricalhos fazem muito barulho, atrapalhando a atenção das crianças e 

sugerem que as crianças exercitem a posição ereta, nas tentativas de erguer-se para tocá-los, 

podendo cair constantemente e se machucar; 

d) Almofadas organizadas num ambiente com livros ou gibis e brinquedos não criam um 

espaço convidativo as crianças para se sentarem ou deitarem, concentradas nas suas 

atividades; 

e) Circuitos criados com pneus, bancos, tábuas, blocos de espuma e outros no espaço externo 

ou interno são muito perigosos e não devem ser oportunizados as crianças na instituição de 

educação infantil pois nessa idade os desafios corporais devem ser limitados.  

 

20 - São orientações para uma alimentação saudável as crianças menores de dois anos, EXCETO:  

a) Dar somente leite materno até os seis meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro 

alimento; 

b) A partir dos 6 meses, dar alimentos complementares três vezes ao dia, se a criança receber 

leite materno, e cinco vezes ao dia, se estiver desmamada; 

c) A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de colher; começar 

com consistência pastosa (papas/purês) e, gradativamente, aumentar a consistência; 

d) O consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições não deve ser estimulado nessa 

faixa etária. 

e) Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos; garantir o armazenamento e a 

conservação adequados. 

 


