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CARGO: AUXILIAR DE CRECHE 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica fabricada em 

material transparente 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 
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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 03h00min (três) horas. A 

Prova 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 (matemática) 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://gauchazh.clicrbs.com.br>Acesso em 21 de setembro de 2021) 

01 – Sobre o título da reportagem, assinale a alternativa correta: 

a)  “que temem ser extintos” é uma oração subordinada substantiva. 

b) Não há pronomes relativos no título da reportagem. 

c) A partícula “que” exerce função morfológica de conjunção integrante. 

d) O verbo “têm”, com acento, concorda no plural com o seu sujeito “Municípios do RS”. 

e) Há cinco orações no período. 

 

02 – A palavra “Municípios” é acentuada pela seguinte regra: 

a) Todas as palavras paroxítonas terminadas em “s” devem ser acentuadas. 

b) Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguidas, ou não, de “s”. 

c) As palavras paroxítonas terminadas em “os” devem ser acentuadas. 

d) Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em o, seguidas, ou não, de “s”. 

e) Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em o, seguidas, ou não, de “s”. 

 

03 – Sobre a palavra “de” empregada no título da reportagem, assinale a alternativa correta: 

a) Exerce função morfológica de advérbio. 

b) Poderia ser corretamente substituída por “para”. 

c) Exerce função morfológica de preposição. 

d) Possui, isoladamente, função sintática própria. 

e) É formada pela contração entre preposição “do” mais conjunção “e”. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

04 – Em uma prova de atletismo com 40 participantes, 25% atingiram a linha de chegada. Do 

restante, 20% pararam por problemas de lesão e não completaram a prova. Com base nisso, é correto 

afirmar que a quantidade de participantes que não cruzaram a linha de chegada, tampouco tiveram 

problemas de lesão foi de: 

a) 24 participantes. 

b) 28 participantes. 

c) 26 participantes. 

d) 22 participantes. 

e) 20 participantes. 

 

05 – Uma fôrma de pizza possui diâmetro igual a 50 centímetros. Com base nisso, é correto afirmar 

que a sua área é igual a: 

Dado: considere . 

a) 1950,50 cm² 

b) 1940,50 cm² 

c) 1935,50 cm² 

d) 1920,00 cm² 

e) 1962,50 cm² 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

06 – A BNCC define a Educação Infantil a partir de uma concepção que vincula o educar e o cuidar, 

tomando o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Nesse sentido, considere as 

afirmações: 

I – As creches e pré-escolas têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos 

e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de 

maneira complementar à educação familiar. 

II – É essencial a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição 

de Educação Infantil e a família para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças. 
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III – Ao conduzir e restringir as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, 

é possível identificar, por exemplo, a capacidade individual, os limites maturacionais, a 

normatização das emoções entre outros. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas os itens I e II estão corretos. 

d) Apenas o item II está correto. 

e) Apenas o item III está correto. 

 

07 - Leia o trecho extraído da BNCC a respeito da Educação Infantil e responda: 

“A concepção de criança adotada pelo documento a considera um sujeito que observa, questiona, 

levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e se 

apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e 

social. No entanto, estes pressupostos não devem resultar no confinamento dessas aprendizagens a 

um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de 

imprimir _____________________ às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche 

quanto na pré-escola.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Campos de experiência.  

b) Intencionalidade educativa. 

c) Eixos estruturantes. 

d) Direitos de aprendizagem. 

e) Organização curricular. 

 

08 – Sobre as regras atuais que organizam a educação infantil é correto afirmar: 

a) O controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas. 

b) A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança entre 3 (três) de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social. 
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c) A educação infantil é facultativa a escolas quilombolas ou indígenas, respeitando suas 

diversidades culturais e suas crenças, tornando-se obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de 

idade. 

d) O conteúdo programático da escola infantil define que as crianças deverão ser alfabetizadas 

nos dois últimos anos do ensino infantil, facilitando o acesso ao ensino fundamental. 

e) A avaliação é feita mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, 

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

 

09 – Após os seis meses de idade, além do leite materno, também é preciso introduzir outros 

alimentos na alimentação dos bebês. De acordo com os especialistas em alimentação infantil, é 

correto afirmar sobre este procedimento: 

a) Recomenda-se introduzir pedaços de frutas para que se acostume com outras consistências 

para a além do líquido. 

b) É importante introduzir alimentos cozidos, mas em temperatura ambiente ou levemente 

gelado, uma vez que o paladar ainda é muito sensível ao calor. 

c) Introduzir alimentos cozidos, como carnes ou legumes, para que a criança possa tentar 

aprender a mastigar. 

d) O melhor é iniciar com as frutas amassadas e na medida em que a criança for aceitando, 

oferecer as frutas em pedaços e inteiras. 

e) Iniciar com frutas e legumes, e tirando o leite materno aos poucos, garantindo amamentação 

até no máximo 12 meses de idade. 

 

10 – A cozinha é um espaço muito importante na instituição escolar, de modo que a manipulação de 

alimentos exige cuidados e atenção redobrada dada às condições especiais do público infantil. Nesse 

sentido, é fundamental que as pessoas que manipulam alimentos: 

I – Manter os cabelos sempre limpos e protegidos com rede e touca. 

II – As unhas devem ser curtas, limpas, sem esmaltes ou base incolor. 

III – Sempre lavar as mãos após manusear materiais como: rodo, esfregão, pano e produtos de 

limpeza. 

IV – Em caso de uso de luvas, estas deverão ser trocadas e descartadas sempre que houver 

interrupção do procedimento, a fim de evitar contaminação. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
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b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

11 – Considere o excerto abaixo referente ao processo de desenvolvimento e aprendizagem infantil e 

responda: 

“A Epistemologia Genética defende que o indivíduo passa por várias etapas de desenvolvimento 

ao longo da sua vida. Um conceito fundamental desta teoria refere-se ao processo de maturação, 

que consiste no abandono gradual do _____________, que explica o caráter mágico e pré-lógico 

do raciocínio infantil.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Egocentrismo. 

b) Pré-edípico.  

c) Edípico. 

d) Acomodação. 

e) Equilibração. 

 

12 – A educação infantil deve promover o cuidado e a brincadeira, no entanto, exige dos educadores 

um papel ativo e presente, visando com que atuem no sentido de: 

a) Apresentar conteúdos historicamente acumulados de modo que cada um absorva 

conhecimento com base em suas potencialidades individuais. 

b) Deve manter-se neutro em situações lúdicas uma vez que a brincadeira promove a 

criatividade e a interação, o que pode ser limitado pelo adulto em qualquer tipo de 

intervenção. 

c) Devem oferecer desafios com diferentes graus de complexidade para que as crianças 

possam se desenvolvendo e aprendendo a resolver novos problemas. 

d) Devem insistir na composição de conhecimentos básicos, como alfabetização e letramento, 

ainda que de modo incipiente e limitado pelo contexto. 

e) Articular a cultura familiar com a cultura escolar, de modo que a criança possa 

paulatinamente assimilar os conhecimentos científicos e abandonar certas crenças e 

tendências. 
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13 – Do ponto de vista psicológico, o brincar pode ser considerado como uma forma das formas mais 

expressivas da criança, pois, ao brincar, ela consegue manifestar e expor questões inconscientes, que 

ainda não podem ser expressas em palavras. Esta concepção permite tomar a brincadeira como: 

a) Um processo transicional entre estágios imaturos para estágios maduros, marcados pela 

aceitação de regras e valores sociais. 

b) Uma ferramenta capaz revelar aspectos do desenvolvimento afetivo-emocional típicos da 

infância. 

c) Uma possibilidade de lidar com a realidade adversa que frustra e limita as imposições da 

criatividade. 

d) Um estágio de desenvolvimento inferior, marcado por processos mentais primitivos e 

arcaicos. 

e) Uma experiência individual que dialoga com a herança filogenética humana, uma vez que a 

criança recupera na brincadeira aspectos transgeracionais. 

 

14 – Tendo em vista as noções e cuidados com a saúde infantil, leia atentamente o excerto abaixo e 

responda: 

“A aterosclerose e a hipertensão arterial são processos patológicos iniciados na infância e, entre os 

fatores de risco para doenças e agravos não transmissíveis, estão os hábitos alimentares 

desregrados e a falta de atividade física. Portanto, intervir precocemente, ou seja, prevenir a 

obesidade na infância significa diminuir, de uma forma racional e menos onerosa, a incidência de 

doenças crônico-degenerativas.” 

Entre os fatores de risco que podem ser precocemente tratados e a relação com o aleitamento 

materno, podemos citar: 

a) Aleitamento materno excessivo, ao ultrapassar a margem de dois anos o aleitamento pode 

contribuir para a obtenção de sobrepeso, não utilizado no desenvolvimento corporal. 

b) Aleitamento materno concomitante com alimentos, estudos comprovam que é importante 

não inserir alimentos enquanto não houver um completo desmame. 

c) Ausência de aleitamento materno e substituição por amas de leite, pois de acordo com 

pesquisadores, o leite materno biológico contém as necessidades especificas de cada criança, 

e não pode ser substituído por outrem. 

d) Ausência de aleitamento materno, pois maioria dos estudos atribui ao aleitamento materno 

uma ação protetora contra a obesidade em crianças. 
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e) Obesidade da mãe e uso de medicamentos durante o aleitamento materno podem favorecer 

para a queda na qualidade do leite, se este for o caso, deve-se suspender o aleitamento e 

substituí-lo por papas, o quanto antes. 

 

15 – Ao explorar a arte e a imaginação no ensino infantil objetiva-se permitir com que a criança 

ganhe confiança e explore meios de expressão individual. Desse modo, uma linguagem essencial para 

trabalhar com artes nesta etapa deve abarcar: 

a) Apoiar-se em conhecimentos específicos derivados dos vários campos de conhecimento 

que integram as Ciências Humanas e Naturais. 

b) Realização de perguntas, que além de promoverem o interesse da criança, possibilitam que 

se conheça o que pensam e sabem sobre o assunto. 

c) Controle corporal, coordenação, equilíbrio, motricidade, sentir, ver, ouvir, pensar, falar e 

ter segurança. 

d) Utilizar diferentes estratégias de busca de informações, os conhecimentos das crianças 

podem ser ampliados na medida em que elas percebam a existência de algumas lacunas nas 

ideias. 

e) Passeios com as crianças nos arredores da instituição de educação infantil ou em locais 

mais distantes, a ida a museus, centros culturais, feiras, jardins botânicos, e etc. 

 
 
 
 
 
 

 


