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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;

 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 2h30min (duas
horas e trinta minutos) 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 na Área de Educação 05 (cinco)
Conhecimentos Específicos da AREA 05 (cinco)
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- Complete as frases levando em consideração os verbos entre parênteses e os tempos verbais

solicitados.

I-A menina.............alto durante as provas. (falar – pretérito imperfeito do indicativo)

II-João.............futebol se tiver oportunidade. (jogar – futuro do presente do indicativo)

III-As mulheres.............violino durante a homenagem aos alunos. (tocar – futuro do presente do

indicativo)

IV-Ivan e Julia............à Praça de Luzes ontem de tardinha. (ir – pretérito perfeito do indicativo)

V-Quero passar no concurso, por isso............a noite toda. (estudar – futuro do presente do indicativo)

a) falaria –jogará – tocaram – foram – estudaria.

b) falava –jogaria – tocarão – forão – estudarei.

c) falaria –jogaria – tocarão – forão – estudaria.

d) falava –jogará – tocarão – foram – estudarei.

e) falaria –jogaria – tocaram – foram – estudarei.

2- As palavras proparoxítonas apresentam mais de uma sílaba e a antepenúltima sílaba é tônica.

Assinale a alternativa em que todas as palavras são classificadas como proparoxítonas.

a) exército – itálico – feiura – colmeia – utópica.

b) exército – itálico – vértebra – lâmpada – utópica.

c) família – itálico – vértebra – colmeia – faísca.

d) exército – saída – diluído – lâmpada – utópica.

e) família – saída – cárie – lâmpada – relatório.

3- Com relação à ortografia, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas

corretamente:

a) Exalar – Exuberante – Exausto – Esôfago – Exagero.

b) Ecxalar – Exuberante – Esausto – Esôfago – Exagero.

c) Ecxalar – Exuberante – Esausto – Exôfago – Esagero.

d) Exalar – Ecxuberante – Exausto – Exôfago – Esagero.

e) Exalar – Ecxuberante – Esausto – Exôfago – Esagero.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

4 - Para calcular o consumo de energia mensal de um aparelho elétrico, usamos a fórmula:

, onde:

G é o consumo em quilowatts-horas;

P é a potência do aparelho;

h é o número de horas por dia;

d é o número de dias por mês.

Considere um chuveiro elétrico cuja potência é de 6800 watts. Se ele for acionado 30 minutos

por dia, durante os 30 dias do mês, ele proporcionará um consumo em kw/h de;

a) 612

b) 302

c) 112

d) 102

e) 100

5 - Numa cidade brasileira, a taxa de mortalidade infantil antes de completar um ano era de 3%.

Se num certo ano nasceram nessa cidade 500 crianças, a previsão do número de crianças que

deverão viver mais de um ano é de:

a) 485

b) 497

c) 470

d) 310

e) 150

6 - O preço de custo de uma mercadoria é R$ 70,00 e foi vendida por R$ 95,90. O percentual de

lucro sobre o preço de custo foi de:

a) 35%

b) 36,5%

c) 37%

d) 41%

e) 41,5%
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CONHECIMENTOS GERAIS

7- A Gestão dos Recursos Hídricos utiliza a bacia hidrográfica como unidade de planejamento

racional, democrático e participativo, envolvendo o poder público, usuários da água e a sociedade

civil organizada, através dos Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas.  O Município

de Seara pertence a qual Comitê Bacia Hidrográfica?

a) Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai e Contíguos

b) Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Contíguos

c) Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica do Rio do Caçador e Contíguos

d) Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica do Rio Irani e Contíguos

e) Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica do Alto Rio Uruguai e Contíguos

8 – O Município de Seara mantem instalada nos Distritos de Nova Teutônia e de Caraíba as

Intendências Distritais. Assinale abaixo a opção que não se refere às competências das

intendências:

a) prestação de serviços públicos municipais em seus limites de jurisdição;

b) encaminhamento de soluções junto à administração municipal;

c) promover a elaboração e execução de projetos de melhorias das condições de vida, com a

participação da comunidade;

d) buscar recursos em nível estadual e federal, junto aos deputados da região;

e) levantamento da demanda de obras e serviços da sede distrital.

9 – Assinale abaixo a alternativa cujos nomes são de autores brasileiros de literatura infantil:

a) Ziraldo, Mauricio de Sousa, Ruth Souza e Monteiro Lobato

b) Marcelo Paiva, Adriana Partimpim, Monteiro Lobato e Paulo Coelho

c) Ziraldo, Paulo Coelho, Zeca Camargo e Ruth Souza

d) Mauricio de Sousa, Eliardo França, Augusto Cury e Paulo Freire

e) Paulo Freire, Frei Beto, Mary França e Paulo Coelho

10 – Criado através do Decreto Estadual 797/2003, sendo a primeira e única Unidade de

Conservação de proteção integral do Estado de Santa Catarina a preservar remanescentes da

Floresta Estacional Decidual – Floresta do Alto Uruguai. Estamos referindo-nos ao ...

a) Museu Entomológico Fritz Plaumann

b) Museu da Reserva Florestal do Rio Uruguai
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c) Parque Estacional Decidual Fritz Plaumann

d) Parque Estadual Fritz Plaumann

e) Parque Estadual da Capivara

CONHECIMENTOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO

11 - A Lei 9394/96 de 20 de dezembro de 1996 - LDB estabelece as diretrizes e bases da educação

nacional, apontando regras comuns para a Educação Básica nos níveis fundamental e médio. Quanto

ao que consta na LDB é CORRETO afirmar:

a) A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando,

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

b) O dever do Estado com relação à educação escolar pública se refere ao atendimento

de crianças de 04 (quatro) aos 14 (catorze anos).

c) A educação escolar deverá vincular-se especificamente a ludicidade do aprendizado

sem necessariamente conter relações com o cotidiano.

d) Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve em instituições particulares

de ensino.

e) A oferta de ensino regular noturno é de responsabilidade do Estado, sendo o

município obrigado a atender cem por cento da demanda de Educação Infantil.

12 - Nas atividades cotidianas da Educação Infantil, as atividades organizadas pelos profissionais

devem trazer elementos acessíveis para todas as crianças que estão inseridas naquele contexto social.

Assim é INCORRETO afirmar quanto ao papel da Educação Infantil:

a) Propiciar situações que envolvam o cuidado.

b) Acolher, aproximar, orientar e trabalhar de forma coletiva com as famílias.

c) Garantir atividades onde as crianças sejam separadas por costumes, raça ou religião.

d) Promover brincadeiras, jogos e atividades onde o lúdico tenha amplo espaço.

e) Desenvolver autonomia como princípio pedagógico.

13 - A indisciplina tem sido fator de constantes discussões na escola e na sociedade em geral, como

tratar, seus efeitos na escola e no aprendizado dos alunos. Quanto à indisciplina escolar é CORRETO

afirmar:

a) A indisciplina acontece somente nas camadas de baixa renda devido a pouca cultura.
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b) A indisciplina ocorre independente da classe social ou onde a escola está situada.

c) A indisciplina ocorre somente quando o professor não tem autoridade sobre  a

turma.

d) A indisciplina só ocorre nas escolas públicas tendo em vista a clientela variada que

absorve.

e) A indisciplina relaciona-se diretamente à família, se a família não é regrada a escola

com certeza sofre as consequências.

14 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, lei 8.069/90 dispõe sobre a proteção integral da

criança e do adolescente. Leia as alternativas apresentadas:

I- Segundo o ECA é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a

salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

II – Segundo o ECA, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de

castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação

ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis,

pelos agentes públicos executores de medidas sócio-educativas ou por qualquer pessoa encarregada

de cuidar deles.

III- O ECA disciplina ações e atendimentos que compreender as pessoas recém nascidas até os 14

(catorze) anos.

IV- O ECA determina que o atendimento a crianças com deficiência ou transtorno deva ocorrer em
espaços especializados adequados unicamente para este fim.

Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Somente a alternativa IV.

b) Somente a alternativa III.

c) Somente as alternativas III e IV.

d) Somente as alternativas I e IV.

e) Somente as alternativas I e II.

15 - A Constituição Federal estabelece no artigo 214,a elaboração do Plano Nacional de Educação –

PNE com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração, definir

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações
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integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Neste sentido é INCORRETO

afirmar:

a) Em suas ações o Plano Nacional de Educação estabelece metas, objetivos e estratégias para

erradicação do analfabetismo.

b) O Plano Nacional de Educação apresenta meta de aplicação de recursos públicos em educação

como proporção do produto interno bruto.

c) O Plano Nacional de Educação define diretrizes para universalização do atendimento escolar.

d) É também objeto de metas e estratégias no Plano Nacional de Educação a formação para o

trabalho.

e) O Plano Nacional de Educação apresenta metas para direcionamento pedagógico e econômico

das redes de ensino nas esferas municipais, estaduais, do Distrito Federal e Redes de Ensino

Particulares ou Filantrópicas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AUXILIAR DE CRECHE
16 - O leite materno é considerado o alimento mais completo para o bebê até os 06 meses de vida.

Estudos, porém apontar que a amamentação deve prosseguir até os dois anos. Nas instituições

que atendem crianças pequenas há a necessidade de introduzir alimentos a partir dos 06 (seis)

meses.  Neste sentido, é INCORRETO afirmar:

a) Na introdução de novos alimentos deve haver flexibilidade porque os bebês são diferentes

e por isso, é importante que haja flexibilidade utilizando sempre o bom senso para

introduzir aos poucos alimentos sólidos.

b) Os novos alimentos devem ser oferecidos um de cada vez, repetindo o mesmo alimento

durante cerca de 3 dias seguidos, para que caso haja intolerância/alergia se possa

identificar o alimento responsável.

c) É importante lembrar que alimentação com o excesso de açúcar, sal e gordura determina

que a obesidade e a hipertensão infantil sejam cada vez mais frequentes e precoces.

d) A formação dos hábitos alimentares é muito importante e começa cedo. É comum a

criança aceitar novos alimentos apenas após algumas tentativas, e não nas primeiras. O

que pode parecer rejeição aos novos alimentos é resultado do processo natural da criança

em conhecer novos sabores e texturas, e da própria evolução da maturação dos reflexos da

criança.

e) É importante que desde cedo a criança tenha rotina rígida para comer. Respeitar horários é

a forma correta de discipliná-las para uma alimentação rica e balanceada.
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17 - A brincadeira é extremamente necessária ao desenvolvimento infantil, é uma imitação

transformada, atua no plano das emoções e ideias, e auxilia a criança a analisar e interagir com

uma realidade anteriormente vivenciada. Por isso a brincadeira é um elemento essencial na

instituição infantil. Desta forma é CORRETO afirmar:

a) A brincadeira deve ser desenvolvida porem nunca livre e espontnea.

b) As brincadeiras devem sempre ser dirigidas pelo professor, que deve interferir sempre

que houver divergências no grupo.

c) O profissional que atua com estas crianças deve sempre oferecer material adequado e

espaço estruturado, organizando situações para que as brincadeiras ocorram de

maneira diversificada e alegre.

d) É necessário que se tenha tempo determinado para inicio e término das brincadeiras

para não exceder o tempo destinado às atividades.

e) A brincadeira deve ser desenvolvida sempre para introduzir novo conteúdo.

18 - O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil – RCNEI representa um marco

como política pública para o atendimento da criança que freqüenta a Educação Infantil.  Quanto

ao perfil do Professor de Educação Infantil contido no RCNEI  é INCORRETO:

a) Ter comprometimento com o trabalho que desenvolve.

b) Ser preocupado com a aprendizagem dos alunos buscando sempre um equilíbrio entre o

que ensina e o que as crianças aprendem. O foco da qualidade deve estar no conhecimento

produzido.

c) Ser, além de professor, um constante aprendiz e partícipe das descobertas dos alunos.

d) Distanciar-se das famílias dos alunos, o foco deve estar na relação com o conhecimento

em oposição às questões emocionais.

e) Trabalhar de forma interdisciplinar, ou seja, apresentar e discutir  o conhecimento sob

várias perspectivas. Ao interagir com o conhecimento a criança aprende verdadeiramente.

19 - Conforme aponta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96 o cuidado e

acompanhamento da frequência da criança nas instituições é de responsabilidade:

a) Dos professores, diretor e secretária da instituição.

b) Dos órgãos competentes: Conselho Tutelar, Ministério Público.

c) Ao Poder Público junto aos pais ou responsáveis.
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d) Exclusivamente aos pais ou responsáveis.

e) Aos pais ou responsáveis e Conselhos Deliberativos ou Associação de Pais e Professores.

20 - A Educação Infantil é uma etapa fundamental na vida da criança, inúmeros conceitos são

discutidos e aprofundados. Período de intensas descobertas, aprendizados e desenvolvimento de

algumas capacidades. Neste sentido é INCORRETA a alternativa:

a) Auxiliar a criança a tomar consciência e conhecer o próprio corpo.

b) Brincar e se expressar de diversas formas.

c) Ser alfabetizada com métodos variados.

d) Comunicar-se através de diferentes linguagens.

e) Ampliar as relações sociais no grupo, com outras crianças e também com os adultos.


