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CARGO: AGENTE 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 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 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

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 

As questões de 01 a 04 dizem respeito ao Título de uma reportagem. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

           (Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.g1.com.br>Acesso em 19 de outubro de 2021) 

01 – A partícula “que” exerce a seguinte função morfológica: 

a) Conjunção integrante. 

b) Conjunção adversativa. 

c) Pronome relativo. 

d) Preposição. 

e) Conjunção concessiva. 

 

02 – Os dois pontos (:) utilizados no título da reportagem foram empregados para: 

a) Isolar as orações adjetivas explicativas. 

b) Dar um esclarecimento. 

c) Indicar o término de uma frase declarativa de um período simples. 

d) Indicar uma pergunta direta. 

e) Marcar o fim de qualquer enunciado com entonação exclamativa, que normalmente exprime 

admiração, surpresa, assombro, indignação etc. 

 

03 – O verbo “têm” empregado na reportagem está concordando com o seu sujeito: 

a) “Evasão escolar”. 

b) “Ensino remoto”. 
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c) “Pesquisas”. 

d)  “O problema”. 

e) “Educadores”. 

 

04 – A palavra “particularmente”, empregada na reportagem, exerce função morfológica de: 

a) Adjetivo. 

b) Conjunção. 

c) Preposição. 

d) Advérbio. 

e) Pronome. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

05 – Assinale a alternativa que representa o rendimento mensal de uma aplicação de mil reais a juros 

simples de 1,5% ao mês: 

a) R$ 30,00. 

b) R$ 20,00. 

c) R$ 15,00. 

d) R$ 25,00. 

e) R$ 10,00. 

 

06 – Assinale a alternativa que representa corretamente o volume do cubo a seguir: 

 

a) 125 m³ 

b) 10 m³ 

c) 100 m³ 

d) 130 m³ 

e) 120 m³ 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ – SC 

5 
 

07 – Se João demora 3 horas para fazer um bolo, considerando a mesma proporção, é correto afirmar 

que ele fará 10 bolos em: 

a) 1 dia e 5 horas. 

b) 30 horas. 

c) 20 horas. 

d) 1 dia e 4 horas. 

e) 24 horas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

08 – A emancipação política de Arabutã ocorreu no ano de 1991, na data: 

a) No dia 1 de Fevereiro. 

b) No dia 4 de outubro. 

c) No dia 15 de novembro. 

d) No dia 30 de julho. 

e) No dia 12 de Dezembro. 

 

09 – O Kerb Fest que ocorre em Arabutã (SC), no qual se comemora a fundação da Igreja do 

município. Esta ocasião é particularmente conhecida por sua gastronomia, que foi responsável para 

que o município recebesse o título de: 

a) Capital Nacional da Cerveja. 

b) Capital Catarinense do Ceviche. 

c) Capital Nacional da Guaca Mole. 

d) Capital Catarinense da Cuca. 

e) Capital Estadual da Paella. 

 

10 – A instituição responsável por trabalhar com o patrimônio cultural de Santa Catarina, com ações 

efetivas na área museal, tombamentos de edificações e objetos com valor histórico-cultural, entre 

outras ações é: 

a) Instituto Histórico e Geográfico Catarinense (IHGC). 

b) Fundação Catarinense de Cultura (FCC). 

c) Ministério da Cultura e Turismo. 

d) Secretaria Estadual do Patrimônio Histórico. 

e) Secretaria de Museus e Cultura de Santa Catarina. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE CRECHE 

11 – A partir do sexto mês de nascimento, é importante iniciar a introdução de novos alimentos para 

a criança. A respeito deste tema é correto afirmar: 

a) As frutas devem ser oferecidas em forma de papas, amassadas ou raspadas, duas vezes ao 

dia. 

b) Não é recomendado oferecer carnes à criança até os 12 meses de idade. 

c) É recomendado utilizar beterraba e espinafre todos os dias, pois facilitam a absorção de 

ferro. 

d) A partir dos 12º mês pode-se oferecer a mesma refeição da família à criança, acrescentando 

uma pequena porção de sal. 

e) Se for oferecido suco, não ultrapassar 100ml/dia, sempre diluído em água e açúcar. 

 

12 – De acordo com a Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017, em seu artigo n° 4, a 

BNCC fundamenta-se dez competências gerais, que expressam os direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento, que devem ser desenvolvidas pelos estudantes. Tais competências 

aplicadas à educação básica atendem as diretrizes do(s): 

a) Apenas à Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB). 

b) Exclusivamente ao plano de metas definidos no Plano Nacional de Educação (PNE). 

c) Exclusivamente à Comissão Nacional dos Direitos Humanos para o Desenvolvimento 

(CNDHD). 

d) À Comissão Nacional dos Direitos Humanos para o Desenvolvimento (CNDHD) e a Lei de 

Diretrizes e bases da Educação. 

e) À Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB) e ao Plano Nacional de Educação (PNE). 

 

13 – A Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017, afirma em seu artigo n°10, que os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento presentes na BNCC, consideram o conceito de criança 

definida como: 

a) Sujeito histórico e de direitos, incompleto e em formação que demanda cuidado, atenção e 

profilaxia, onde também se enquadram as práticas e teorias pedagógicas. 

b) Sujeito social biológico em construção, cujas particularidades do desenvolvimento 

demandam cuidado, supervisão e acompanhamento, derivando daí seus direitos 

constitucionais. 
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c) Sujeito social e biológico que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, se 

produzindo como pessoa. 

d) 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. 

e) Sujeito histórico cujos direitos e garantias permitem seu desenvolvimento pleno, assegurado 

pelas autoridades responsáveis visando sempre potencializar suas aprendizagens e sua 

participação ativa na sociedade. 

 

14 – Ao estudar o desenvolvimento infantil deve buscar uma visão global do sujeito, englobando: 

físico-motor, afetivo-emocional, intelectual e social. Desse modo, leia as definições abaixo e assinale 

a alternativa correta: 

I – Constitui-se no crescimento orgânico, na maturação neurofisiológica, na capacidade de 

manipulação de objetos e no exercício do próprio corpo. 

II – É o modo com que o indivíduo reage frente a situações que envolvem outras pessoas; 

A alternativa que corresponde correta e respectivamente aos itens acima é: 

a) I- Aspecto social, II- Aspecto físico-motor. 

b) I- Aspecto físico-motor, II- Aspecto social. 

c) I- Aspecto intelectual, II- Aspecto Afetivo emocional. 

d) I- Aspecto Afetivo-emocional, II- Aspecto intelectual. 

e) I- Aspecto Afetivo-emocional, II- Aspecto Social. 

 

15 – Durante a chamada primeira infância, que se estende do nascimento até cerca de três anos de 

idade encontramos como um dos tipos de desenvolvimento cognitivo da criança: 

a) O apetite diminui, e os problemas de sono são comuns. 

b) A preferência pelo uso de uma das mãos aparece; as habilidades motoras finas e gerais e 

força aumentam. 

c) O uso de símbolos e a capacidade de resolver problemas desenvolvem-se ao final do 

segundo ano de vida. 

d) A família ainda é o foco da vida social, mas as outras crianças tornam-se mais importantes. 

e) O brincar torna-se mais imaginativo, mais complexo e mais social. 
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16 – A teoria do desenvolvimento conhecido como Epistemologia Genética afirma que os 

mecanismos e processos que conduzem o sujeito de um estado de menor conhecimento para estados 

de conhecimento mais avançados. Dentro dessa teoria, a noção de hereditariedade é muito 

importante, pois a partir dela: 

a) Diz que a capacidade de cada indivíduo para pensar e se desenvolver remete diretamente o 

lugar biológico de seu nascimento, sua estirpe, de modo que certas habilidades são pré-

dispostas. 

b) Diz que o sujeito herda estruturas biológicas que predispõem o aparecimento de estruturas 

mentais, demandando estimulo e interação para que ocorra o desenvolvimento. 

c) Diz que não há capacidades prévias nem predisposições, apenas que todos tem um mesmo 

tipo de aparelho que, se estimulado, deverá levar a um desenvolvimento linear e homogêneo 

com seus pares. 

d) Diz que o desenvolvimento é algo passível de ser reproduzido de um individuo para outro, e 

que as predisposições genéticas levarão o indivíduo sempre para um mesmo lugar. 

e) Diz que com auxílio e instrução correta do outro a criança tem possibilidade de produzir 

mais do que produziria sozinha. 

 

17 – O aspecto lúdico na pré-escola merece um destaque especial. Os materiais de brincadeiras e 

pedagógicos destinados às crianças precisam ser controlados e seguirem certas recomendações. 

Considere as afirmações a respeito e responda: 

I – Tapetes e almofadas utilizados para a hora da soneca devem ser antialérgicos, e demandam de 

limpeza e inspeção constante. 

II – O espaço da sala de aula pode ser dotado de um aparelho de som, onde músicas infantis e 

pouco agitadas enriqueçam e harmonizem o ambiente. 

III – Os materiais e brinquedos devem ser apropriados à idade e à fase de desenvolvimento, devem 

estar estrategicamente fora do alcance das crianças. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas o item I está correto. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 
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18 – Bicarbonato de sódio e água sanitária são dois compostos indicados para: 

a) Diluir em sabão líquido para higienizar as mãos. 

b) Diluir junto aos produtos químicos destinados à higienização de brinquedos. 

c) Diluir em água para esterilizar alimentos como frutas e legumes. 

d) Em pequenas quantidades podem ser utilizados para o banho. 

e) Em pequenas quantidades podem ser utilizados como esterilização na troca de fraudas. 

 

19 – As crianças pequenas tem um maior percentual de água corporal do que os adultos, de modo que 

podemos afirmar: 

a) As crianças tem menos necessidade de beber água do que o adulto. 

b) As crianças tem um sistema digestivo mais complexo do que os adultos. 

c) As crianças tem um sistema nervoso mais independente de água. 

d) As crianças têm maior necessidade de beber água que o adulto. 

e) As crianças não precisam beber água, se se alimentam bem. 

 

20 – Leia abaixo as afirmações a respeito dos Direitos de Aprendizagem da Educação Infantil e 

responda a seguir: 

( ) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes 

linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às 

diferenças entre as pessoas. 

( ) Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, 

ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência 

e a tecnologia. 

( ) Conhecer-se como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes 

linguagens. 

( ) Explorar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da 

escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida 

cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo 

diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência das 

proposições acima é, respectivamente: 
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a) V – V – F – F  

b) V – F – F – V  

c) F – V – V – F  

d) V – F – F – F  

e) F – V – V – V  

 


