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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; 

 

 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 3 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 8 (oito) horas com termino às 11 (onze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 – MUNICÍPIO DE ARABUTÃ – SC 

 

2 
 

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: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos  10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

OBS: Em caso de inscrição para duas áreas você recebe 02 (dois) cadernos de 

prova e os 02 (dois) cartões resposta, um para cada área escolhida, sendo que 

os dois cartões devem ser preenchidos de 1 (um) a 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 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1. A palavra porquê, tem quatro grafias diferentes, porquê, por quê, por que e porque, devendo 

ser usada conforme sua posição e seu significado na frase.  Analise o diálogo abaixo e, após, 

assinale a sequência correta. 

_  _________ a prova foi adiada? 

_ Não sei o _______.  

_ Eu sei.  Foi ______ a professora está em reunião. 

a) por que, por quê, por quê 

b) por quê, porquê, porque 

c) porque, por quê, porquê 

d) porquê, por quê, por que 

e) por que, porquê, porque 

 

2. Escolha uma das palavras dos parênteses para completar cada uma das frases. Após marque a 

sequência correta. 

I – A ___________ foi à missa das 8 horas. ( velinha / velhinha) 

II - ________ couve estava em promoção no mercado. ( A / O ) 

III – Uma _______ foi escolhida para representar a comunidade. ( família / famílha) 

IV – Logo após a brincadeira a menina passou _____ e desmaiou. ( mal / mau) 

a) velinha, O, família, mau 

b) velhinha, A, família, mal 

c) velinha, A, famílha, mal 

d) velhinha, A, famílha, mau 

e) velhinha, O, família, mal 

 

3. Assinale o grupo de palavras que estão com erro de ortografia. 

a) chapéu, almíscar, guarda-chuva 

b) enjoo, eletrodinâmica, pão de ló 

c) extra-conjugal, feiúra, asteróide 

d) subsolo, assembleia, plêiade 

e) extracurricular, núpcias, paranoia 
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RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Seis pintores com habilidade padrão conseguem pintar uma parede na velocidade de 7,5 metros 

quadrados por hora. Se fossem empregados, em vez de seis, quatro pintores com habilidade 

padrão, os quatro pintariam: 

a) 5 metros quadrados em 40 minutos; 

b) 7,5 metros quadrados em 1 hora e 30 minutos; 

c) 6 metros quadrados em 1 hora e 10 minutos; 

d) 15 metros quadrados em 4 horas; 

e) 9,75 metros quadrados em 1 hora e 45 minutos   

 

5. Seja a equação: . O valor de  é: 

a) 6 

b)  

c) 21 

d)  

e)  

 

6. Três rolos de fio de lã medem respectivamente 240 metros, 336 metros e 432 metros. Deseja-se 

cortá-los em partes de mesmo comprimento, de tal forma que, cada parte, seja o maior possível. 

O comprimento de cada parte será de: 

a) 21 metros 

b) 32 metros 

c) 48 metros 

d) 51 metros 

e) 60 metros 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. O Município de Arabutã foi reconhecido como Capital Catarinense da Cuca através da Lei 

Estadual 15.836 de 19 de junho/2012. Qual foi o Deputado que encaminhou essa proposição 

para a Assembleia Legislativa? 

a) Jorginho Mello 

b) Marcos Vieira 

c) Neodi Saretta 
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d) Moacir Sopelsa 

e) Romildo Titon 

 

8. A Câmara de Vereadores tem o dever constitucional de legislar sobre assuntos de interesse 

local e fiscalizar os atos e ações do Poder Executivo Municipal. Em Arabutã a Câmara é 

formada por nove vereadores, eleitos pelo povo para um mandato de quatro anos. Como é 

estabelecido o número de vereadores para os municípios brasileiros? 

a) Proporcional à população do município, estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, observando-se 

os limites fixados pela Constituição Federal; 

b) Proporcional ao número de eleitores do município, estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, 

observando-se os limites fixados pela Constituição Federal; 

c) De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e com o Índice de Desenvolvimento 

Sustentável – IDS do município; 

d) Pela data de emancipação do município; 

e) Pelo número da população da região, observando-se os limites fixados pela Constituição Federal. 

 

9. No dia 8 de novembro/2016 os eleitores dos Estados Unidos elegeram o presidente, que, 

curiosamente, perdeu no voto popular mas ganhou no colégio eleitoral. Quem foi eleito o 

Presidente nessa ocasião? 

a) Barack Obama 

b) Hilary Clinton 

c) George Trump 

d) Bill Clinton 

e) Donald Trump 

 

10. Em agosto de 2016 realizou-se no Rio de Janeiro os Jogos Olímpicos, sendo a primeira vez 

que um país da América do Sul sedia esta competição. O Brasil classificou-se em 13º lugar no 

quadro geral de medalhas. Quantas medalhas de ouro o Brasil conquistou nessa olimpíada? 

a) Treze 

b) Sete 

c) Nove 

d) Oito 

e) Onze 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

AGENTE DE CRECHE 

11. Para manter o ambiente escolar limpo, contamos com uma série de produtos higienizantes e 

desinfetantes. Entretanto o uso e armazenamento desses produtos requerem atenção especial 

em casa e na escola para evitar acidentes. Selecione abaixo a alternativa INCORRETA com 

relação ao armazenamento de produtos de limpeza na escola: 

a) É importante sempre manter os produtos químicos na sua embalagem original. 

b) Todas as salas de aula da creche devem possuir, armazenadas atrás da porta: rodo, água sanitária e 

pano. Isso porque a professora precisa fazer rápidas desinfecções do ambiente, no caso de alguma 

criança vomitar ou de vazar xixi da fralda. 

c) Os produtos químicos devem ser guardados longe dos alimentos e de medicamentos, em 

compartimento específico. 

d) O acesso aos produtos de limpeza deve ser restrito aos adultos, ficando as crianças afastadas 

desses locais por meio de portões, cercas ou portas fechadas. 

e) Todos os produtos químicos devem ficar fora do alcance das crianças, em armário fechado, com 

altura mínima de 1,5m. 

 

12. O momento do repouso das crianças deve fazer parte da rotina da creche. Dormir, além de ser 

um período de descanso mental e físico é também um estado de funcionamento do cérebro em 

que ocorrem complexos processos fisiológicos e comportamentais (GEIB, 2002). Analise as 

frases abaixo e assinale a alternativa correta: 

I) O sono não pode ser vinculado à punição, chantagem ou gratificação. A criança deve dormir ou 

ficar acordada porque sente vontade para tal e não porque depois irá ou não realizar alguma 

atividade. 

II) As instituições que atendem as crianças em período integral devem organizar as salas para atender 

às necessidades daquelas que precisam dormir e daquelas que não precisam. 

III) Em escolas onde o número de crianças que precisam dormir exceder o número de colchonetes 

disponíveis, orienta-se dispor os colchões de maneira que a cada dois colchonetes acomode-se 3 

crianças. Nesse caso, as cabeças das crianças devem ficar em posições opostas, ou seja, a cabeça de 

um não fica próxima da cabeça de outro. 

IV) No momento do descanso, portas e janelas devem ficar fechadas para evitar que o barulho 

externo interfira no sono das crianças. 
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V) As crianças devem ter colchonetes, lençol, fronha, travesseiro e edredom para uso individual e 

devem ser lavados, pelo menos, duas vezes por semana e o edredom uma vez por mês. 

VI) No momento do soninho, o profissional de educação deverá voltar a sua atenção para as crianças 

que ficaram acordadas. As crianças que ficaram dormindo não precisam de supervisão e devem se 

juntar ao grupo conforme forem acordando. 

VII) A sala para o sono não deve ser escura, precisa de luz indireta de modo que as crianças 

diferenciem o sono da tarde do sono noturno. Isso permite que elas não durmam demais, além de 

garantir a visualização de toda a sala quando acordam, evitando acidentes. 

a) As frases I, II, V e VII estão incorretas; 

b) As frases III, IV e VI estão corretas; 

c) A frase VI está incorreta, pois as crianças que estão dormindo também precisam de supervisão, 

pois podem acordar  assustadas ou precisando de alguma assistência imediata. 

d) A frase V complementa a frase III; 

e) A frase III está correta, pois mesmo estando no mesmo colchonete as crianças estão usando 

travesseiros individuais e suas cabeças não estão próximas. 

 

13. Seja durante brincadeiras e jogos, ou quando está aprendendo a andar, a criança está sujeita a 

sofrer quedas e pequenos cortes. Sobre o cuidado no caso de cortes superficiais é CORRETO 

afirmar: 

a) Lavar com água limpa ou soro fisiológico. Cobrir com curativo tipo band aid ou gaze esterilizada; 

b) Passar creme dental para estancar o sangue; 

c) Bater delicadamente claras de ovo (antes de chegar ao ponto de claras em neve), passar no corte e 

cobrir com gaze esterilizada. 

d) Passar soro fisiológico e cobrir com pomada para assadura, pois seu princípio ativo contribui para 

cicatrização da pele. 

e) Lavar com álcool 30% e cobrir com curativo tipo band aid. 

 

14. Ao contrário do que se pensava algumas décadas atrás, as crianças são dotadas de tanto 

sentimento e de necessidades quanto os adultos. Essa nova forma de pensar trouxe consigo 

uma série de distorções e alterou significativamente a percepção dos adultos sobre os desejos 

e as necessidades das crianças, interferindo na capacidade de ensinar-lhes limites. Sobre dar 

limites, avalie as frases abaixo e assinale V para as alternativas VERDADEIRAS e F para as 

alternativas FALSAS: 
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(    ) Dar limites é ensinar que os direitos são iguais para todos. 

(    ) Dar limites é mostrar que algumas coisas podem ser feitas, outras não, dependendo da vontade 

do adulto em concedê-las às crianças. 

(    ) Dar limites é provar que as coisas podem ser feitas ou não, dizendo „sim‟ sempre que possível e 

„não‟ sempre que necessário. 

(    ) Dar limites é ensinar a superar pequenas frustrações e adiar satisfações. 

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

decisão. 

(    ) Dar limites é bater sempre que preciso. 

(    ) Dar limites é dizer o que é certo, mesmo que você não seja exemplo disso. 

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

A ordem correta é; 

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

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

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

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

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

 

15. As crianças possuem a imunidade do corpo mais baixa que os adultos, por isso são 

contaminadas por doenças infectocontagiosas mais facilmente. Como seu sistema 

imunológico ainda está em desenvolvimento, ela precisa de atenção redobrada. Assinale 

abaixo as alternativas que CORRESPONDEM a hábitos de higiene que devem ser mantidos 

na creche para evitar contaminação e proliferação de doenças: 

I - Garantir que entre os colchonetes haja pelo menos meio metro de distância; 

II - Assegurar que todos tenham fronha e lençóis próprios e identificados, assim como chupetas, 

paninhos e mamadeiras; 

III - A área de troca deve ser próxima das áreas de preparo de alimentos; 

IV - A creche deve possuir um local exclusivo destinado à limpeza, preparo, esterilização, guarda e 

distribuição das mamadeiras; 

V - Garantir que, quando não estão sendo usadas, as chupetas sejam armazenadas em pote grande, 

transparente e identificado, mantendo todas as chupetas sempre juntas. 

VI - As mamadeiras devem ser devidamente identificadas e preparadas no momento de serem 

servidas. Se elas chegam prontas da casa da criança devem ser recebidas e imediatamente 

armazenadas no refrigerador, com protetor para o bico da mamadeira; 
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VII - No momento das refeições, o professor do berçário pode utilizar o mesmo prato para dar 

comida a duas crianças diferentes, desde que o talher não seja o mesmo; 

VIII - O profissional de educação deve lavar rigorosamente as mãos antes e depois de efetuar a troca 

de fraldas; 

IX - Os talheres, pratos e copos devem ser utilizados individualmente, não podendo servir a mais de 

um usuário antes de serem higienizados adequadamente. 

A sequência correta é: 

a) I, III, IV, V, VI, VII, IX 

b) II, III, VI, VII, IX 

c) I, II, III, IV, V, IX 

d) I, II, IV, VI, VIII, IX 

e) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 

 

16. Quando a criança vai para a creche leva consigo todo um aprendizado cotidiano estimulado 

pela família. Esse aprendizado se soma ao aprendizado estimulado na creche e aos poucos 

ensina e educa a criança. Nesse contexto, percebe-se que a relação família-escola-criança 

precisa ser bem trabalhada para o bem-estar do educando. Sobre a relação entre escola e 

família é INCORRETO afirmar: 

a) Quando a família lê para a criança ou a estimula de outras formas, ela substitui o papel da escola, 

assim entende-se que a escola é a única responsável por oferecer estímulos educativos. 

b) Uma forma de ampliar a confiança dos pais com relação as ações da escola é a receptividade com 

que direção e professores os recebem nas mais variadas oportunidades do ano. 

c) Professores e família devem conversar sobre o desenvolvimento da criança e traçar juntos as 

melhores estratégias para ajudá-la a alcançar seu potencial; 

d) A escola deve promover atividades e ações que envolvam a presença dos pais. Os pais, por sua 

vez, devem participar ativamente dessas ações; 

e) Os pais devem ficar atentos à rotina e ao funcionamento da escola, entendendo que sua presença 

não pode interferir negativamente no andamento das atividades escolares; 

 

17. “Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível que haja 

riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas instituições, sejam elas 

mais voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por meio de uma intervenção 

direta.”. (RCNEI, Vol. I).  
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Sobre a brincadeira na Educação Infantil é INCORRETO afirmar: 

a) Quando brincam, as crianças orientam sua ação pelo significado da situação e por uma atitude 

mental e não somente pela percepção imediata dos objetos e situações, por exemplo, uma criança que 

bate ritmicamente com os pés no chão se imagina cavalgando (atitude mental) e não apenas batendo 

os pés (percepção imediata dos objetos); 

b) Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma 

realidade anteriormente vivenciada. 

c) No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e significam outra coisa 

daquilo que aparentam ser. Ao brincar as crianças recriam e repensam os acontecimentos que lhes 

deram origem, sabendo que estão brincando. 

d) Ao brincar a criança mostra sua maturidade intelectual. A criança muito imaginativa tende a ter 

dificuldades nas áreas exatas, uma vez que o excesso de imaginação atrapalha nas resoluções lógico-

matemáticas. 

e) O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem enquanto brincam. 

Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, 

transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido, 

utilizando-se de objetos substitutos. 

 

18. Desde muito pequenas as crianças devem ter acesso à leitura como forma de entretenimento. 

Inicialmente com livros coloridos, ricos em imagens e de material mais resistente, depois, 

com letras em caixa-alta e grandes, para favorecer a alfabetização. Muitos são os autores que 

permeiam o mundo literário infantil. Assinale abaixo a alternativa com os autores que 

escrevem para crianças: 

a) Sidney Sheldon, Diane Levy, Ana Maria Machado 

b) Ziraldo, Ruth Rocha, Mary e Eliardo França 

c) Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Roy Pollock 

d) Eva Furnari, Mary e Eliardo França, Calhoun Wick 

e) Ruth Rocha, Sidney Sheldon, Ziraldo 

 

19. “Mesmo sem ser pedagogo, o cientista suíço Jean Piaget (1896-1980) foi um dos pensadores 

mais influentes da Educação. Sua atualidade e repercussão na sala de aula devem-se, 

principalmente, ao incessante trabalho em compreender como se desenvolve a inteligência 

humana.” Fonte: Revista Nova Escola – Nº 238 – dezembro 2010: O Desenvolvimento da Inteligência 

https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Matthew_Barrie
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Qual foi a teoria de aprendizado e desenvolvimento elaborada por Jean Piaget: 

a) Construtivista 

b) Marxista 

c) Estruturalista 

d) Inatista 

e) Crítico Social 

 

20. O engasgamento acontece quando há obstrução das vias aéreas pela ingestão de comidas ou 

objetos estranhos ou também por regurgitação. Em caso de engasgo de lactente (criança até 

um ano de idade), com obstrução parcial das vias aéreas e com vítima responsiva, ou seja, a 

criança está consciente, assinale o procedimento CORRETO: 

a) Posicionar o lactente de bruços no antebraço de um adulto, deixando a cabeça mais baixa que o 

nível do corpo. A mão do adulto deve servir como apoio para a cabeça e seus dedos devem segurar a 

boca do bebê aberta. Aplicar 5 tapas entre as escápulas. Verificar a desobstrução das vias aéreas e 

repetir o procedimento, se necessário. Acionar os órgãos de emergência. 

b) Sentar o lactente sobre o joelho de um adulto e aplicar pequenos tapas entre as escápulas. Acionar 

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

c) Ao constatar desobstrução das vias aéreas aplicar 3 leves tapas a cada 15 segundos. Só parar 

quando chegar o socorro. 

d) Apoiar o lactente de bruços sobre o antebraço com a cabeça mais baixa que o restante do corpo. 

Segurar a cabeça da criança na mão, com a mandíbula aberta (hiperextensão), com a ajuda de um 

objeto pinçante desobstruir as vias aéreas. Acionar os órgãos de emergência no caso de dificuldades 

na desobstrução das vias aéreas. 

e) Apoiar o lactente de bruços sobre o antebraço com a cabeça mais baixa que o restante do corpo. 

Fazer compressões no peito da criança no ritmo de 30 compressões para cada intervalo de 15 

segundos. 


