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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; 

 

 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 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 

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 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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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/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 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Considerando as regras sobre o uso dos pronomes de tratamento, como deve ser o vocativo, ou 

seja, o termo usado para nomear e interpelar o interlocutor, considerando que a correspondência seja 

endereçada ao Prefeito Municipal de uma determinada cidade: 

“_______________________________  

Tendo em vista a aprovação da Lei 11.738/2008, pelo Congresso Nacional, vimos solicitar-lhe a 

imediata implementação do Piso Salarial Profissional Nacional dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, à luz da capacidade financeira e orçamentária do ente municipal, neste segundo 

semestre de 2019.(...)” 

a) Querido Prefeito, 

b) Caro Prefeito, 

c) Meritíssimo Prefeito, 

d) Senhor Prefeito, 

e) Santíssimo Prefeito, 

2 - Assinale a alternativa que apresenta uma frase que foi construída utilizando-se a voz passiva:  

a) A professora orientou a criança.  

b) O pai e a mãe compareceram à reunião. 

c) O desenho foi pintado pela criança. 

d) As meninas ficaram felizes com a surpresa.  

e) Nós encontramos as crianças no parque.  

3 - Observe as palavras em destaque na frase e assinale a alternativa que indica a qual classe de 

palavras às mesmas pertencem: “A vida é uma criança que é preciso embalar até que adormeça.” 

a) Substantivo – Verbo – Verbo  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA - SC 

4 
 
 

b) Pronome – Verbo – Verbo 

c) Substantivo – Verbo –Adjetivo 

d) Verbo – Verbo – Verbo 

e) Substantivo – Pronome – Adjetivo 

4 - Observe os textos abaixo e responda ao que se pede: 

Texto 1 

 

Texto 2 

 

Com relação ao exposto nos textos é CORRETO: 

a) O texto 1 afirma que, na Mata Atlântica , os peixes estão diminuindo de tamanho devido a 

poluição das águas. 

b) O texto 2 informa que na mata Atlântica há 350 espécies de  peixes ameaçadas de extinção. 

c) O texto 2 explica que os bancos de areia são formados devido ao  lixo que acumula-se nas 

margens dos rios. 
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d) Um dos fatores que provoca o assoreamento dos rios é o desmatamento das margens 

ocasionando assim o acúmulo de pedras no leito do rio, tornando-o mais profundo.  

e) No texto 1, uma pesquisa comprovou que os peixes são maiores nas áreas de preservação. 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 - Para construir um muro de contenção 12 operários levam 15 dias. Em quantos dias 18 operários 

com o mesmo desempenho que os anteriores fariam a mesma obra? 

a) 10 dias 

b) 12 dias 

c) 11,5 dias 

d) 9 dias 

e) 8,5 dias 

 

6 - Uma loja colocou em liquidação na Black Friday um estoque de 140 pares de tênis. No final da 

Black Friday sobraram 7 pares deste estoque. Os pares de tênis que sobraram representam quanto por 

cento do estoque anterior ao início do Black Friday? 

a) 10 % 

b) 8 % 

c) 7 % 

d) 5 % 

e) 4 % 

 

7 - Em um triângulo isósceles, os lados congruentes medem 50 centímetros e a base mede 28 

centímetros. Nessas condições a altura desse triângulo é: 

a) 25 cm 

b) 36 cm 

c) 38 cm 

d) 42 cm 

e) 48 cm 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - O debate em torno da construção de um muro na fronteira sul dos EUA tem causado um impasse 

entre o Executivo e o Legislativo americano: o presidente Donald Trump não conseguiu que o 

Congresso aprovasse um orçamento de US$ 5,6 bilhões para a "grande barreira" de concreto ou aço 

que quer construir e, na ausência de consenso orçamentário, diversos serviços e agências 

governamentais tiveram de interromper suas atividades, causando o que se chama de "shutdown" - ou 

paralisação. O país que será “isolado” diante da construção do muro será: 

a) Canadá  

b) México  

c) Alasca  

d) Venezuela  

e) China 

9 - Desde janeiro de 2019, sob o comando do atual presidente Jair Bolsonaro, o Brasil passou a ter 

_______________ pastas ministeriais. Cada ministério é responsável por uma área específica e é 

liderado por um ministro. O titular da pasta é escolhido pelo Presidente da República. A alternativa 

que completa corretamente a lacuna encontra-se em: 

a) 16  

b) 20 

c) 25 

d) 28 

e) 22 

10 - É o processo pelo qual o vento é transformado em energia cinética e a partir dela em eletricidade 

com o uso de equipamentos específicos. O vento é usado como gerador de energia desde a 

antiguidade em sistemas como o bombeamento de água, a moagem de grãos e a movimentação de 

barcos. 

https://www.bbc.com/portuguese/topics/78080d81-2849-497e-bc3a-bf364626456b
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA - SC 

7 
 
 

A ONU (Organização das Nações Unidas) classifica esse tipo de energia como MDL (Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo) e a colocou como prioridade para investimentos no incentivo à chamada 

economia verde. Estamos falando de: 

a) Energia Nuclear 

b) Energia Geotérmica  

c) Energia Hidrelétrica  

d) Energia Eólica  

e) Energia Solar 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

11 - A abordagem cognitivista sobre o processo de ensino aprendizagem tem como um de seus 

maiores representantes o biólogo e psicólogo suíço Jean Piaget. Segundo Piaget o desenvolvimento 

de todos os indivíduos envolve quatro períodos de desenvolvimento, no entanto, o início e o término 

de cada período dependerão das características biológicas de cada indivíduo e de fatores educacionais 

e sociais. Os períodos do desenvolvimento apresentados por Jean Piaget são: período Sensório-motor, 

período Pré-operatório; período das Operações concretas; período das Operações formais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) No período pré-operatório a atividade mental encontra-se restrita aos reflexos, de fundo 

hereditário, como a sucção e a preensão e tais reflexos vão se aprimorando a partir de sua 

prática ou treino. 

b) No período sensório-motor o conhecimento se processa a partir de impressões que chegam a 

criança através dos sentidos. Ainda são inexistentes as representações e ou imagens mentais 

dos objetos que fazem parte do ambiente da criança.  

c) O período das operações concretas é conhecido como o período do desenvolvimento da 

capacidade de representações, onde os esquemas de ações são transformados em esquemas 

mentais representativos.  
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d) No período pré-operatório, como o próprio nome indica, ocorre após o desenvolvimento de 

capacidades operatórias, a criança passa a operar de forma concreta e formal suas 

capacidades cognitivas. 

e) O período das operações formais é o período em que o indivíduo avança de suas capacidades 

reflexas e passa a operar com o auxilio de suportes concretos. 

12 - O desenvolvimento integral do ser humano envolve o desenvolvimento de diferentes áreas, tais 

como: a área cognitiva, afetiva, motora e social. Com relação à área do desenvolvimento motor, 

estudos descrevem que este ocorre através de um processo contínuo de alterações no nível de 

funcionamento do indivíduo, adquirindo, ao longo do tempo, uma maior capacidade de controlar os 

movimentos. Para o desenvolvimento motor apresenta fases sequencialmente constituídas de acordo 

com as faixas etárias aproximadas de desenvolvimento. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das fases de desenvolvimento motor, 

descritas por Gallahue e Ozmun (2001): 

a) Fase Motora Reflexiva – Fase Motora Rudimentar – Fase Motora Fundamental – Fase 

Motora Especializada. 

b) Fase Motora Rudimentar – Fase Motora Reflexiva – Fase Motora Fundamental – Fase 

Motora Especializada. 

c) Fase Motora Reflexiva – Fase Motora Rudimentar – Fase Motora Especializada – Fase 

Motora Fundamental. 

d) Fase Motora Reflexiva – Fase Motora Especializada – Fase Motora Fundamental – Fase 

Motora Rudimentar. 

e) Fase Motora Especializada – Fase Motora Rudimentar – Fase Motora Fundamental – Fase 

Motora Reflexiva. 

13 - Segundo os estudos de Vygotsky, psicólogo bielo-russo, que estudou o desenvolvimento humano 

numa perspectiva sociointeracionista, a aprendizagem pode ser explicada segundo a Lei da Dupla 

Formação, ou seja, no desenvolvimento da aprendizagem, qualquer função mental aparece duas vezes 

nos indivíduos: primeiro em nível social e depois em nível individual. Isso significa respectivamente 

dizer que: 

a) No desenvolvimento da aprendizagem qualquer função mental aparece primeiro entre as 

pessoas e depois entre as pessoas e os objetos. 

b)  No desenvolvimento da aprendizagem qualquer função mental aparece primeiro no interior 

do próprio indivíduo e depois entre as pessoas. 
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c) No desenvolvimento da aprendizagem qualquer função mental aparece primeiro entre as 

pessoas e depois no interior do próprio indivíduo. 

d) No desenvolvimento da aprendizagem qualquer função mental aparece primeiro entre as 

pessoas e depois no interior das relações familiares. 

e) No desenvolvimento da aprendizagem qualquer função mental aparece primeiro entre os 

objetos concretos e depois no interior do próprio indivíduo. 

14 - A Psicomotricidade é uma ciência que integra corpo e mente de maneira global, e se constitui 

numa importante ferramenta pedagógica na medida em que visa o desenvolvimento de 

potencialidades e habilidades motoras, afetivas, cognitivas e sociais. A Educação Psicomotora visa o 

melhor desenvolvimento da criança através do movimento, levando em consideração suas funções 

psicomotoras, coordenações globais, lateralidade, equilíbrio e plena consciência do movimento 

(NAZAR; SANTOS, 2016).  

Sobre os conhecimentos básicos da área psicomotora, assinale “V” para as alternativas 

“verdadeiras” e “F” para as “falsas”: 

(   )  O desenvolvimento psicomotor é uma importante referência para que o professor possa 

avaliar qualquer atraso que poderá comprometer  o desempenho escolar da criança. 

(   ) Uma atividade educativa que potencializa o aspecto psicomotor tem como foco de atuação 

apenas o desenvolvimento motor e do movimento.  

(   ) Uma prática educativa voltada para o desenvolvimento psicomotor busca vincular o trabalho 

escolar ao movimento, envolvendo assim, raciocínio e ações cognitivas, afetivas, sociais e 

motoras. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) V-V-F 

b) V-F-V 

c) F-F-V 

d) F-V-F 

e) V-V-V 

15 - O trabalho pedagógico desenvolvido no ambiente escolar inclusivo: 

I – Considera a flexibilização de tempo e ritmos de aprendizagem. 

II – Considera todos os alunos iguais sob as mesmas regras e normas. 

III – Considera a importância da atualização e capacitação dos professores para uma prática 

inclusiva. 
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IV – Considera ações cotidianas que possibilitam a todos manifestarem suas diferenças, suas 

escolhas e seus percursos. 

a) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

b) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

c) I, II e III estão corretas. 

d) I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

16 - A partir da implantação da política de educação inclusiva, no ano de 2008, ouve um significativo 

aumento de educandos com deficiência em todos os níveis e etapas da educação. Para que de fato 

uma Unidade Escolar se constitua inclusiva e garanta o acesso, a permanência e a aprendizagem dos 

educandos com deficiência serão necessárias transformações e adaptações nas estratégias e recursos 

de ensino e aprendizagem.  

Assinale a alternativa CORRETA referente à condição de deficiência e a estratégia e recurso de 

ensino e aprendizagem adequados: 

a) Educando com deficiência visual – utilização da Língua Brasileira de Sinais durante a 

apresentação e mediação dos conteúdos curriculares. 

b) Educando com deficiência intelectual – utilização específica de desenhos para registros de 

escrita e facilitação e minimização de conteúdos curriculares. 

c) Educando com deficiência física - utilização de mesa adaptada para cadeira de rodas e de 

materiais pedagógicos adaptados e tecnologias assistivas para registro dos conteúdos 

curriculares. 

d) Educando com deficiência auditiva – utilização do Braille e do Sorobã para a realização de 

cálculos matemáticos e aprendizagem dos conteúdos curriculares. 

e) Educando com deficiência múltipla – utilização da escola especial como espaço para o 

desenvolvimento da aprendizagem. 

17 - Diante das inúmeras mudanças, inovações e transformações no campo da educação, destacamos 

a implantação da perspectiva inclusiva, a qual se preocupa em oferecer um ensino de qualidade 

considerando as necessidades, possibilidades, diferenças e diversidade de todos os educandos. Atuar 

na perspectiva da educação inclusiva requer conhecimento, estudo e pesquisa por parte dos 

profissionais da educação. São considerados conhecimentos básicos para atuação pedagógica numa 

perspectiva de inclusão, EXCETO: 
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a) Ter uma proposta teórica que oriente o trabalho pedagógico condizente com uma proposta 

inclusiva. 

b) Conhecer exclusivamente as necessidades e condições biológicas dos alunos de forma a 

explicar suas dificuldades e limitações. 

c) Considerar cada aluno como único em suas constituições físicas, cognitivas, sensoriais, e 

emocionais. 

d) Conhecer o projeto político pedagógico e suas propostas e concepções sobre o processo de 

inclusão escolar. 

e)  Conhecer sobre os recursos e serviços especializados disponibilizados na escola. 

18 - Preencha as lacunas e assinale a alternativa CORRETA: 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 2009, descrevem que os eixos 

estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação são ___________________e 

_____________________, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de 

conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que 

possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. 

a) As rotinas – o soninho. 

b) As interações – as rotinas. 

c) As atividades – a brincadeira. 

d) Os lanches – o soninho. 

e) As interações – a brincadeira. 

 19 - As atividades junto às crianças em idade pré-escolar visam, além do cuidar, promover a 

aprendizagem e o desenvolvimento global das mesmas, contemplando o desenvolvimento de hábitos 

saudáveis e de higiene. De acordo com estudiosos da área da educação infantil, a organização do 

ambiente da sala de aula deve prever ações pedagógicas, limpeza e a manutenção de um ambiente 

saudável, pois para que as crianças estejam bem acolhidas e preparadas para uma rotina cheia de 

desafios, brincadeiras e aprendizagens, é preciso uma atenção às questões de higiene e saúde. 

Assinale a alternativa INCORRETA com relação às condições relacionadas ao desenvolvimento 

saudável e de hábito de higiene na educação infantil: 

a) Escovar os dentes. 

b) Lavar as mãos. 

c) Manter os ambientes fechados. 

d) Trocas de fraldas. 
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e) Identificação de mamadeiras e chupetas. 

20 - Observe a imagem produzida por Francesco Tonucci, pedagogo e psicólogo italiano e assinale a 

alternativa que expressa a concepção de creche presente na imagem: 

 

a) O acesso à creche é compreendido como um direito social da infância. 

b) A creche é concebida como uma etapa da educação. 

c) A creche é concebida como um espaço de interação entre as crianças. 

d) A creche é concebida como um espaço de depósito e aglomeração de crianças. 

e) O acesso à creche possibilita o atendimento de qualidade à infância. 

 

 


