
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 006/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ - SC 

1 
 
 

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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

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

Smartphone: o novo cigarro: 

4 bilhões de pessoas têm um – e o tiram do bolso mais de 200 vezes por dia. Não por acaso. Entenda 

como as gigantes da tecnologia usam estratégias da psicologia, da neurologia e até dos cassinos 

para transformar o celular no objeto mais viciante que já existiu 

Fumar era normal. As pessoas acendiam o primeiro cigarro logo ao acordar, e repetiam o 

gesto dezenas de vezes durante o dia, em absolutamente todos os lugares: lojas, restaurantes, 

escritórios, consultórios, aviões (tinha gente que fumava até no chuveiro). Ficar sem cigarro, nem 

pensar – tanto que ir sozinho comprar um maço para o pai ou a mãe, na padaria da esquina, era um 

rito de passagem para muitas crianças. 

O cigarro estava na TV, nos filmes, na música, na propaganda (nos EUA, ficou famoso um 

anúncio que dizia: “Os médicos preferem Camel”). 30% a 40% da população, dependendo do país, 

fumava. O cigarro foi, em termos absolutos, a coisa mais viciante que a humanidade já inventou. 

Hoje ele é execrado, com razão, e cenário assim são difíceis até de imaginar. Olhamos para trás e nos 

surpreendemos ao perceber como as pessoas se deixavam escravizar, aos bilhões, por algo tão 

nocivo. Enquanto fazemos isso, porém, vamos sendo dominados por um vício ainda mais 

onipresente: o smartphone. 

Quatro bilhões de pessoas, ou 51,9% da população global, têm um, de acordo com uma 

estimativa da empresa sueca Ericsson. E o pegam em média 221 vezes por dia, segundo uma 

pesquisa feita pela consultoria inglesa Tecmark. O número de toques diários no aparelho é ainda mais 

impressionante: são 2.600, segundo a empresa de pesquisa Dscout Research. 

O smartphone já vicia mais gente, e de forma mais intensa, do que o cigarro. 

Fonte: https://super.abril.com.br/especiais/smartphone-o-novo-cigarro/. Acesso em: 05 out. 2019 

 

https://super.abril.com.br/especiais/smartphone-o-novo-cigarro/
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1 - Considerando o exposto no texto está CORRETO:  

a) O texto faz um paralelo entre dois vícios dos seres humanos: o álcool e o cigarro.  

b) Os dados e os exemplos informam que o cigarro foi um vício bastante intenso, ou seja, 

segundo uma pesquisa inglesa os números de consumo por pessoa chegava a até 221 unidades 

ao dia. 

c) Os dados apresentados revelam índices alarmantes da população brasileira: 30% da 

população brasileira é fumante. 

d) A classe médica americana envolvia-se em anúncios publicitários que eram favoráveis ao 

consumo de cigarro. 

e) Ao traçar um paralelo, do smartphone com o cigarro, o texto afirma que ambos são 

igualmente viciantes.  

2 - Observe o sentido construído pelas palavras em destaque: 

“4 bilhões de pessoas têm um – e o tiram do bolso mais de 200 vezes por dia. Não por acaso. 

Entenda como as gigantes da tecnologia usam estratégias da psicologia, da neurologia e até dos 

cassinos para transformar o celular no objeto mais viciante que já existiu”.  

Após ler e analisar as palavras em destaque é INCORRETO o que se afirma em:   

a) O vocábulo “têm” deve ser acentuado, pois concorda com o sujeito “4 bilhões de pessoas”, 

ou seja, o verbo “ter” na 3ª pessoa do plural deve ser acentuado. 

b) No excerto “o tiram do bolso” faz- se referência ao celular. 

c) No excerto “as gigantes” faz-se referência as grandes empresas de telefonia: Camel, por 

exemplo, citada no texto. 

d) Em “o tiram do bolso” e “o celular” temos o mesmo vocábulo, porém, no texto, exercem 

funções diferentes. O primeiro é um pronome e está substituindo o substantivo celular. O 

segundo exerce a  função de artigo definido masculino. 
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e) No excerto: “o celular” conclui-se que celular é uma palavra masculina, pois está precedida 

do artigo “o”. 

3 - Segundo o dicionário on-line Caldas Aulete “Maço é o conjunto de coisas iguais, atadas ou 

contidas num mesmo invólucro ou presas. Ex: maço de cigarros, maço de notas.” Nesse sentido 

assinale a alternativa que explica o que as palavras “atlas” e “ coletânea”   representam, 

respectivamente:  

a) Um grupo de ilhas e um grupo de selos 

b) Um grupo de mapas e um grupo de textos ou músicas 

c) Um grupo de insetos e um grupo de pássaros  

d) Um grupo de cães e um grupo de selos 

e) Um grupo de armas e um grupo de músicas sertanejas 

4 - Para manter o sentido apresentado em “O cigarro foi, em termos absolutos, a coisa mais viciante 

que a humanidade já inventou. Hoje ele é execrado, com razão, e cenário assim são difíceis até de 

imaginar” a palavra em destaque pode ser substituída por, EXCETO:  

a) abominado 

b) detestado  

c) odiado  

d) oferecido  

e) desprezado 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 - João Carlos comprou uma televisão que custava R$ 1500,00 e obteve um desconto de 12% por ter 

efetuado pagamento a vista. O preço final da televisão ficou em: 

a) R$ 1.200,00 

b) R$ 1.280,00 

c) R$ 1.298,00 
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d) R$ 1.320,00 

e) R$ 1.330,00 

6 - A sequência  é formada por um padrão lógico matemático. O nono termo 

dessa sequência é: 

a) 67 

b) 69 

c) 70 

d) 71 

e) 75 

7 - A questão refere-se ao raciocínio lógico. Em uma pesquisa de opinião pública foram ouvidas 300 

pessoas para saber sua preferência pelos Produtos A e B. 110 pessoas disseram que preferem o 

produto A e 80 responderam que preferem apenas o produto B. Sabendo que todos os entrevistados 

responderam à pesquisa, então o número de pessoas que disseram que dão preferência para os dois 

produtos foi de: 

a) 40 

b) 90 

c) 110 

d) 150 

e) 155 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - Com relação à população estimada de Arabutã e, respectivamente, do Brasil, segundo os dados do 

IBGE (2019) é CORRETO o que se afirma em:  

a) Arabutã: mais de 4 mil pessoas e o Brasil: aproximadamente 210 milhões de pessoas.  

b) Arabutã: menos de 3.2 mil pessoas e o Brasil: 210 milhões de pessoas.  

c) Arabutã: exatamente 4 mil  pessoas e o Brasil: 200 milhões de pessoas.  

d) Arabutã: aproximadamente 5.2 mil pessoas e o Brasil: próximo de  180 milhões de pessoas. 

e) Arabutã: aproximadamente 4.5 mil pessoas e o Brasil: 180 milhões de pessoas. 

Fonte: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sc/arabuta.html e https://www.ibge.gov.br/ 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sc/arabuta.html
https://www.ibge.gov.br/
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9 - Com relação aos aspectos históricos e/ou atuais da Câmara de Vereadores de Arabutã está  

correto, EXCETO:  

a) A Entidade iniciou as suas atividades em 01/01/1993, após a emancipação de Arabutã.  

b) Foram vereadores da Primeira Legislatura: Assoredo Konrad, Loreno Wilsmann, Silfredo 

Usinger, entre outros. 

c) No início as sessões legislativas eram realizadas nas dependências da Casa da Comunidade e 

por motivos de alagamento em 1994 as sessões passaram a acontecer na sala de reuniões do 

Hospital Osvaldo Cruz. Em 1996 após a construção da Prefeitura Municipal as sessões 

passaram as ser realizadas nas dependências da mesma. 

d) A Câmara de Vereadores de Arabutã é composta por onze Vereadores. 

e) O presidente eleito à Câmara de Vereadores para o ano de 2019 foi Isolde  Ruppenthal. 

Fonte: https://www.arabuta.sc.leg.br/institucional/historia 

10 - Em síntese, o Brexit é uma abreviação para "British exit" ("saída britânica", na tradução literal 

para o português). Num plebiscito em 23 de junho de 2016, a maioria - 52% contra 48% dos 

britânicos decidiu que o país deveria deixar o bloco. Mas a saída não aconteceu de imediato, foi 

agendada para o dia 29 de março de 2019, porém ainda não foi efetivada. Nesse sentido, o país que 

deverá deixar o bloco da União Europeia em breve é:  

a) Portugal 

b) Bélgica 

c) Reino Unido 

d) República Tcheca 

e) Bulgária  

 

 

 

https://www.arabuta.sc.leg.br/institucional/historia


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 006/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ - SC 

8 
 
 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - Leia as afirmativas que discorrem sobre a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, 

importante documento aprovado em 2017 e que vem sendo utilizado nos estudos e planejamentos das 

redes de ensino de todo país: 

I- O documento aprovado retrata conteúdos, formas de avaliação a serem utilizadas pelas 

respectivas redes bem como, aponta quais estratégias pedagógicas os profissionais da educação 

devem utilizar nas turmas em que atuam. 

II- A BNCC é um documento de caráter normativo que estabelece o conjunto de aprendizagens 

essenciais e indispensáveis que todos os estudantes brasileiros têm direito. 

III- A BNCC descreve a importância de não associar conceitos como educar e cuidar nas 

propostas pedagógicas, considerando que o caráter formativo e instrucional das instituições 

escolares é fundamental nas creches e pré-escolas.  

IV- A BNCC contempla, para a Educação Básica, competências gerais que se unificam, no âmbito 

pedagógico, aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa II. 

c) Somente as alternativas I e III. 

d) Somente as alternativas II e IV. 

e) Somente as alternativas I, II e IV. 

12 - Cada vez mais, as questões relacionadas à diversidade ganham espaço na escola seja nos 

momentos de reflexão pedagógica ou de planejamento das ações coletivas. Neste sentido, pensando a 

diversidade no cotidiano escolar, é CORRETO afirmar: 

a) É fundamental que o professor discuta com seus alunos questões relacionado ao respeito às 

diferenças, ao fim do preconceito e discriminação, construindo o conceito de igualdade e 

reciprocidade fundamentais ao desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária. 

b) Toda instituição possui regras e formas de organizar seu funcionamento. Por isso, questões 

que falem da diversidade devem ser suprimidas do cotidiano dos alunos evitando que haja 

interesse sobre o tema ou escolhas equivocadas por parte dos mesmos. 
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c) O ideal ao se trabalhar temas sobre diversidade é que o professor deixe claro aos alunos suas 

concepções pessoais e aponte aos mesmos a necessidade de que eles sigam estas orientações 

em sala de aula, evitando assim conflitos desnecessários no cotidiano escolar. 

d) Assuntos relacionados à diversidade, religião ou raça não podem ser explorados no contexto 

escolar. Vemos que as diferenças estão cada vez mais notadas e isso causa sofrimento e 

constrangimento em muitos alunos por isso, a melhor estratégia pedagógica a ser adotada é a 

exclusão total destas discussões na escola. 

e) Vivemos em um mundo globalizado, onde as diferenças são perceptíveis, por isso no espaço 

escolar é fundamental que o professor apresente e acentue estas diferenças, apontando que 

cada um tem um papel a cumprir na sociedade, e por isso, resignar-se e cumpri-lo é 

fundamental no mundo contemporâneo. 

13 - A Constituição Federal promulgada em 1988 aponta um conjunto de normas que regem o Brasil. 

Leia as alternativas que tratam sobre a educação na Constituição: 

I- A Constituição Federal esclarece que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 

público subjetivo. 

II- Na Constituição Federal registra-se que o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 

Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

III- A Constituição Federal assegura que o ensino religioso, de matrícula obrigatória, será 

ofertado no contra turno escolar seguindo tradição religiosa do profissional que com ele atua. 

IV- A Constituição Federal esclarece que o ensino fundamental regular será ministrado 

exclusivamente em língua portuguesa em todo território nacional, por ser a língua que define a 

identidade cultural da nação.  

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa II. 

b) Somente a alternativa IV. 

c) Somente as alternativas I e II. 

d) Somente as alternativas III e IV. 

e) Somente as alternativas I, III e IV. 
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14 - Sobre o Projeto Político Pedagógico- PPP é CORRETO afirmar: 

a) A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 estabelece que instituições públicas de Educação Básica 

não possuem obrigação legal de elaborar PPP considerando a esfera de atuação. Tal 

documento destina-se essencialmente ao Ensino Superior. 

b) O Projeto Político Pedagógico é um documento criado por decreto municipal, visando 

obrigar escolas e creches a assumirem responsabilidade técnica de atuação pedagógica. 

c) O Projeto Político Pedagógico é o documento que define a forma de contratação dos 

profissionais que vão atuar na escola, a definição dos conteúdos a serem apresentados aos 

alunos e a forma de avaliação dos alunos da creche aos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

d) O PPP é um documento de controle social, dos alunos, da família e da sociedade em geral. 

Considerando tal afirmativa, no início do ano a escola deve organizar assembleia geral e 

apresentar o documento para que todos os participantes possam aprova-lo, colocando-o em 

prática. 

e) Ao elaborar o Projeto Político Pedagógico, a escola constrói sua identidade, focada no 

desenvolvimento e na aprendizagem de todos os alunos que dela fazem parte. Na elaboração 

do PPP diversos atores devem participar intensamente deste processo: pais, professores, 

alunos e comunidade.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE CRECHE 

15 - Considerando o conceito de criança, adotado pelo Conselho Nacional de Educação na Resolução 

CNE/CEB 5/2009, como “sujeito histórico e de direitos, que interage, brinca, imagina, fantasia, 

deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 

sociedade, produzindo cultura”, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece seis direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento no âmbito da Educação Infantil, são eles: 

a) Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. 

b) Criar, reproduzir, memorizar, explorar, conhecer-se, brincar. 

c) Diversificar, conviver, copiar, refletir, participar, explorar. 

d) Pensar, repetir, brincar, estilizar, conhecer-se, expressar. 

e) Criar, repetir, memorizar, copiar, construir, brincar. 
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16 - Os Campos de Experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as 

experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural (BNCC, p.40). Dentre os Campos de 

Experiências em que se organiza a BNCC podemos citar:  

I – O eu, o outro e o nós. 

II – Corpo, gestos e movimentos. 

III – O meu, o ser individual, a atenção e a escuta. 

IV – Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

Está CORRETA a afirmação dos itens: 

a) I, III e IV 

b) III e IV; 

c) I, II e IV; 

d) I, II e III; 

e) Todos os itens estão corretos. 

17 - Na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos 

estruturantes as _________________ e a _____________________, assegurando-lhes os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento (BNCC, p.40). 

A alternativa que completa a afirmação CORRETAMENTE é:  

a) Repetições e a brincadeira. 

b) Segregações e a brincadeira. 

c) Fragmentações e a interação. 

d) Interações e a repetição. 

e) Interações e a brincadeira. 

18 - Com relação aos cuidados corporais e de higiene das crianças, podemos afirmar que são 

atribuições dos profissionais que atuam na Educação Infantil: 

I – Lavar as mãos dos bebês, seja após a troca, caso eles tenham tocado as próprias fraldas, seja 

após engatinharem e explorarem o ambiente, ou antes de receberem alimentos na própria mão. 

II – Lembrar as crianças para lavarem as mãos antes das refeições, após o uso do banheiro, após a 

manipulação de terra, areia, massa de modelar, tintas e outros. 
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III – Observar o estado de limpeza dos sanitários antes das crianças sentarem, orientar a dar a 

descarga, verificar se conseguiram se limpar, descartar o papel higiênico adequadamente e lavar as 

mãos. 

IV – Orientar as crianças quanto a escovação dos dentes e da língua, o bochechar e cuspir a água. 

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 III e IV estão corretas. 

d) As alternativas I, II e IV estão corretas. 

e) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

19 - Sobre os objetivos da recreação e das brincadeiras na Educação Infantil, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) Favorecer a autoestima e a auto expressão das crianças. 

b) Desenvolver capacidades de socialização, por meio da interação e da experimentação de 

regras e papéis sociais. 

c) Estimular na criança o espírito de competição. 

d) Oportunizar as crianças formas para que possam acionar seus pensamentos para a resolução 

de problemas que lhe são importantes e significativos. 

e) Transformar os conhecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais com os 

quais brinca. 

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

( ) É preciso estabelecer uma relação de confiança com as famílias, deixando claro que o 

objetivo é a parceria de cuidados e educação visando ao bem-estar da criança; 

( ) A rotina na instituição de Educação Infantil representa a estrutura sobre a qual será 

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

Dessa forma a rotina não deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de 

aprendizagens orientadas; 
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( ) Os espaços na Educação Infantil devem ser pensado e rearranjado, considerando as 

diferentes necessidades de cada faixa etária, é preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua 

ação, sujeito às modificações propostas pelas crianças e pelos professores em função das ações 

desenvolvidas;  

( ) Recursos materiais entendidos como mobiliário, espelhos, brinquedos, livros, lápis, papéis, 

tintas, pincéis, tesouras, cola, massa de modelar, argila, jogos os mais diversos, blocos para 

construções, material de sucata, roupas e panos para brincar etc. devem estar presentes nas 

instituições de Educação Infantil de forma cuidadosamente planejada.  

A sequência está CORRETA em: 

a)  V – V – V – V 

b) V – V – F – F  

c) V – F – V – V 

d) V – F – V – V 

e) F – F – V – V  

 


