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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; 

 

 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 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferencia dos Cartões Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões Resposta e as Provas; 

 

 A Prova será escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 3HORAS (três 

horas) e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 
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CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos da AREA  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 objetivas 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 

1 - Assinale a alternativa em que o período está incorreto quanto à forma do verbo no particípio. 

a) As luzes estão acesas. 

b) O motorista tinha soltado o volante. 

c) Havia expulsado o chefe da sua casa. 

d) A conta foi pagada pelo irmão. 

e) Tenho aceitado o dinheiro. 

 

2 - Assinale a alternativa gramaticalmente correta. 

a) Ela sentiu-se mau e foi embora. 

b) A empresa está mau administrada. 

c) Não leves a mal, assim, não serás mau. 

d) Ele não é mal, apenas raciocina mau. 

e) Fez um mal negócio, terá mau resultado. 

 

3 - Assinale a alternativa gramaticalmente incorreta. 

a) Os cidadãos protestaram contra as novas leis. 

b) As mulheres alemães levavam flores no cabelo. 

c) Ela recebeu chuva de bênçãos. 

d) Os capitões deram os comandos. 

e) Os ladrões esconderam-se na escuridão da noite. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - O preço de um aparelho eletrônico é de R$ 500,00. Como a loja resolveu fazer uma promoção e está 

dando um desconto de 12% nas compras à vista, então o preço que o cliente vai pagar pelo aparelho é:  

a) 560,00 

b) 512,00  

c)  480,00 

d)  420,00 

e)  440,00 
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5 - Um automóvel, com velocidade média de 90 km/h, percorre certa distância em 8 horas. O tempo 

necessário para percorrer o mesmo espaço com velocidade média de 60 km/h será de: 

a) 12h  

b) 5h20min   

c) 6h    

d) 10h33min   

e) 7h15min 

 

6 - Para avaliar a capacidade de uma jarra, adotamos o seguinte procedimento:  A jarra foi enchida com 

água e, em seguida, a água foi  despejada em um bloco retangular com  80 de área em sua base. A 

altura da água no bloco retangular atingiu 15 cm. Com essas informações podemos afirmar que a 

capacidade em litros da jarra é: 

a) 18  

b) 15 

c) 1,2 

d) 1,5 

e) 12 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

7 - O alfabeto da Língua Portuguesa instituído com o novo acordo ortográfico é formado por: 

a) 23 letras 

b) 26 letras 

c) 25 letras 

d) 27 letras 

e) 22 letras 

 

8 – A água é vital para a vida no planeta Terra. Assinale abaixo a alternativa incorreta em relação à 

água: 

a) A água representa cerca de 70% do peso do corpo humano. 

b) O homem precisa ingerir diariamente, em média, de 2 a 4 litros de água. 

c) Ciclo hidrológico é o movimento da água, desde o escoamento das chuvas para os 

córregos, rios e terminando nos mares.  

d) O Aquífero Guarani é a principal reserva subterrânea de água doce da América do Sul. 

e) O homem pode sobreviver 50 dias sem comer, mas, em média, somente 4 dias sem água. 
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9 – Considerando os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assinale a alternativa correta: 

a) O Prefeito e Senador são representantes do Poder Executivo; 

b) Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal e Senador são representantes do Poder 

Legislativo; 

c) O Promotor de Justiça, Juiz do Fórum e Senador são representantes do Poder Judiciário; 

d) O Prefeito e Vereador são do Poder Legislativo; 

e) Deputado Federal, Senador e Presidente da República são do Poder Judiciário. 

 

10- O Brasil é formado por 5 regiões geográficas, sendo: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste. O Estado de Santa Catarina pertence à Região Sul, juntamente com os Estados do Rio 

Grande do Sul e do Paraná. Assinale a alternativa que contenha o nome das capitais do Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e Paraná, respectivamente: 

a) Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba; 

b) Passo Fundo, Florianópolis e Maringá; 

c) Porto Alegre, Florianópolis e Maringá; 

d) Pelotas, Blumenau e Curitiba; 

e) Belo Horizonte, Florianópolis e Curitibanos 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE DE CRECHE 

11 – Apesar de todos concordarem que a criança precisa saber respeitar os outros, falar com educação 

e utilizar as famosas “palavras mágicas”, poucos entendem o processo educativo necessário para isso, 

ou seja, a necessidade de dar limites. Sobre limites na educação das crianças, assinale V para as 

questões VERDADEIRAS e F para as questões FALSAS. 

(   ) Dar limites é ensinar que os direitos são iguais para todos, ou seja, existem outras pessoas no 

mundo. 

(   ) Dar limites é utilizar-se da “lei do mais forte”, ou seja, não explicar o motivo de algumas 

decisões e ações; 

(   ) Dar limites é provar que muitas coisas podem ser feitas e outras não, dizendo “sim” sempre que 

possível e “não” sempre que necessário. 

(   ) Dar limites é ensinar a superar pequenas frustrações, tais como não ser atendido no momento que 

pediu se você estiver muito cansado para atendê-lo. 

(   ) Dar limites é saber distinguir o que é desejo e o que é necessidade da criança antes de tomar uma 

decisão. 
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(   ) Dar limites é se fazer ouvir, mesmo que seja necessário gritar. 

(   ) Dar limites é ser exemplo, ou seja, faça o que eu faço. 

Fonte: ZAGURI, Tania. Limites sem traumas: Construindo cidadãos. 83. ed. Rio de Janeiro: Record, 2009. 173 p. 

A ordem CORRETA é: 

a) V, F, V, F, V, F, V 

b) V, V, F, V, F, V, F 

c) F, V, F, V, F, V, F 

d) F, F, V, V, F, V, F 

e) V, V, F, F, V, F, V 

 

12 – Para garantir o processo de ensino-aprendizagem é necessário que a escola tenha um ambiente 

educativo que oportunize a criança vivências significativas. Com relação ao ambiente escolar, é 

INCORRETO afirmar: 

a) É recomendável que os ambientes internos e externos possam ser adaptados para atividades 

sensoriais como: pendurar tecidos no teto ou criar pequenos obstáculos no chão e paredes da 

sala de atividades e do solário com papel bolha, papel cartão, tecidos e espuma. 

b) Espelhos grandes são essenciais para a descoberta da identidade e da expressividade. Além 

disso, barras de segurança pelas paredes são importantes para desenvolver a autonomia no 

caminhar. 

c) A higienização das áreas comuns como banheiros e pátios é essencial para prevenir doenças. 

d) Os brinquedos devem ser apropriados para a faixa etária de cada turma e devem estar em 

boas condições de uso. A higienização desses brinquedos também merece atenção. 

e) As crianças devem ser educadas para a autonomia das ações e para serem responsáveis por si 

mesmas, dessa forma, a escola não deve ficar cercada de grades e portões limitando o acesso 

das crianças ao pátio externo ou a áreas de lavanderia e cozinha. 

 

13 – Todas as escolas devem ter atenção redobrada quando se trata de impedir o acesso das crianças a 

áreas como lavanderia, depósito e cozinha. Mesmo com todos os cuidados, as crianças, na escola ou 

em casa, podem sofrer pequenas queimaduras, que podem ser: 

Térmicas: por frio ou calor; 

Elétricas: por descargas atmosféricas e materiais energizados; 

Químicas: por substâncias alcalinas e ácidas; 

Luz e radiação: por raios ultravioletas (luz solar, luz muito intensa e materiais radioativos). 
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No que se refere ao primeiro socorro de uma queimadura de primeiro grau assinale o procedimento 

CORRETO: 

a) Passar pomada para assadura. 

b) Passar creme dental sem flúor e depois que aliviar, retirar com lenços umedecidos. 

c) Colocar compressa umedecida com soro fisiológico ou água limpa fresca para resfriar o local 

da queimadura. 

d) Cobrir a superfície queimada com clara de ovo levemente batida (que possui agentes 

regeneradores) e cobrir delicadamente com um curativo. 

e) Passar borra de café frio e depois higienizar com água corrente. 

 

14 – Primeiros socorros são procedimentos de emergência que devem ser aplicados até que a vítima 

receba atendimento médico. Em caso de ferimentos abertos, ou seja, cortes e perfurações, quando 

ocorrem, variam de profundidade e tamanho. Sobre os primeiros socorros em caso de ferimento 

aberto com hemorragia (sangramento), assinale V para os procedimentos VERDADEIROS e F para 

os procedimentos FALSOS. 

(    ) Compressão direta sobre o ferimento com gaze.  

(    ) Elevação do membro cortado (deixar mais alto que o coração). 

(    ) Compressão dos pontos arteriais. 

(    ) Abaixar o membro (abaixo da linha do coração). 

(    ) Oferecer um copo de água.  

(   ) Lavar com água corrente e estancar com um band aid. 

A ordem CORRETA é: 

a) F, F, F, V, V, V 

b) V, V, V, F, F, F 

c) V, F, V, F, V, F 

d) F, V, F, V, F, V 

e) F, F, V, V, F, V 

 

15 – O engasgamento acontece quando há obstrução das vias aéreas pela ingestão ou regurgitação. 

Assinale o procedimento INCORRETO em caso de engasgo de lactente (criança de até um ano de 

idade), com obstrução parcial das vias aéreas e com a criança consciente.  

a) apoiar o lactente de bruços sobre o antebraço com a cabeça mais baixa que o restante do 

corpo. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 07/2015 – MUNICÍPIO DE ARABUTÃ 

 

8 
 

b) segurar a cabeça da criança na mão, com a mandíbula aberta (hiperextensão), verificando a 

desobstrução das vias aéreas, no caso de vômito. 

c) Aplicar pequenos tapas entre as escápulas. 

d) Acionar os órgãos de emergência no caso de dificuldades na desobstrução das vias aéreas. 

e) Massagear levemente o peito da criança com pomada antialérgica. Só parar quando chegar o 

socorro.  

 

16 - Os hábitos de higiene devem ser inseridos no processo educativo da criança e devem estar 

presentes em sua vida desde muito cedo, tais como: 

I – Utilizar a roupa que está usando para assoar o nariz; 

II – Pintar as unhas; 

III – Manter as unhas limpas e cortadas; 

IV – Tomar banho todos os dias; 

V – Lavar o cabelo com frequência; 

VI – Dar descarga sempre que utilizar o vaso sanitário; 

VII – Escovar os dentes; 

VIII – Tingir o cabelo para evitar piolhos; 

São hábitos de higiene, EXCETO: 

a) I, II, III 

b) I, IV, V 

c) V, VI, VII 

d) I, II, VIII 

e) I, V, VIII 

 

17 – O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil prevê que cada instituição se 

organize em sua rotina escolar para acolher as crianças e proporcionar a elas momentos de 

integração, brincadeiras e de repouso. Apesar de pequenas variações, estudos comprovam que cada 

faixa etária possui uma necessidade de descanso. Sobre as horas de sono diária, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) Recém-nascidos precisam dormir de 7 a 12 horas por dia; 

b) Bebês de 4 a 11 meses a necessidade é de 12 a 15 horas; 

c) Crianças de 1 a 5 anos precisam de 4 a 17 horas de sono; 

d) Dos 6 aos 13 anos a recomendação é de 14 a 15 horas; 

e) Os adolescentes de 14 a 17 anos devem dormir de 4 a 6 horas; 

                          Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-revela-horas-de-sono-necessarias-para-cada-idade 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-revela-horas-de-sono-necessarias-para-cada-idade
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18 – A rotina é importante para as crianças estabelecerem hábitos saudáveis.  Alimentação saudável é 

um hábito que precisa ser desenvolvido. Sobre o desenvolvimento de alimentação saudável é 

CORRETO afirmar: 

a) A rotina alimentar em casa e na escola é fundamental para manter o metabolismo das 

crianças em bom funcionamento e garantir o desenvolvimento de bons hábitos alimentares. 

b) Na escola ou creche é ideal que os professores coloquem pouca comida no prato, assim as 

crianças comem mais rápido e agilizam o trabalho. 

c) Para que a criança aceite comer tudo o que lhe é oferecido é importante distraí-la com 

brinquedos eletrônicos. 

d) No caso da criança não querer comer na hora certa, é importante oferecer outros lanches, 

como bolachas e biscoitos para que ela não fique sem ingerir sólidos por longos períodos de 

tempo. 

e) Comer em frente à televisão prepara a criança para o mundo multifuncional, ou seja, para 

que, quando adulto, tenha facilidade em fazer mais que uma atividade ao mesmo tempo. 

Fonte: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/09/rotina-e-importante-para-alimentacao-da-crianca-em-casa-veja-mais-dicas 

 

19 – Os brinquedos são uma ferramenta lúdica de desenvolvimento e aprendizado, entretanto, para 

que não se tornem um problema, alguns cuidados devem ser observados, como por exemplo, a 

adequação de cada brinquedo para cada faixa etária. Sobre essa relação é CORRETO afirmar: 

a) Para os bebês que engatinham não é necessário oferecer brinquedos, uma vez que eles ainda 

não sabem brincar. 

b) Para bebês menores de 18 meses é interessante ofertar brinquedos de várias texturas, que 

estimulam os sentidos da visão, da audição e do tato, tais como móbiles, chocalhos, bonecos 

com guizos ou que podem ser apertados. 

c) O cuidado com peças pequenas deve existir para brinquedos ofertados a crianças de até um 

ano de idade, após isso não se corre o risco de engasgamento por ingestão de peças. 

d) Para crianças de 1,5 a 3 anos é importante ofertar brinquedos tecnológicos como tablets e 

celulares, assim a criança já se insere no mundo tecnológico. 

e) As crianças de 3 a 6 anos já estão inseridas no mundo tecnológico, por essa razão elas não 

precisam de jogos imaginativos. 

 

20 – Todo o trabalho da educação infantil é organizado nos moldes de uma rotina elaborada pelo 

professor ou pela escola. É INCORRETO afirmar sobre a rotina na educação infantil: 

a) A rotina auxilia a criança a ter estabilidade e segurança. 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/09/rotina-e-importante-para-alimentacao-da-crianca-em-casa-veja-mais-dicas
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b) A rotina favorece o processo de tiradas de fradas. 

c) A rotina está inserida desde os momentos dirigidos, como jogos e brincadeiras coletivas, até 

momentos de brincadeiras livres, pois todos os momentos da educação infantil devem ser 

pensados pelo professor. 

d) A rotina na educação infantil é uma maneira de militarizar a educação, pois quando se trata 

de criança não é possível ter hora marcada, pois elas precisam fazer o que querem. 

e) A rotina favorece o desenvolvimento da autonomia das crianças. 

 

 

 

 

 

 


