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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de AUXILIAR DE CRECHE 

A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão. 
 
 
Português: 
 
1 - Sobre a Tipologia Textual, injunção significa:        
                                      
a)  É a mais antiga das tipologias, vem desde os tempos das cavernas quando o homem 
registrava seus momentos através dos desenhos nas paredes. Nós estamos o tempo todo 
contando alguma coisa ou um fato, seja na forma escrita ou na oralidade, o que se enquadra 
perfeitamente nesta classificação. 
b) É falar sobre algo, sobre determinado assunto; é expor; é debater. Este tipo de texto 
apresenta a defesa de uma opinião, de um ponto de vista, predomina a apresentação detalhada 
de determinados temas e conhecimentos. 
c) A intenção deste tipo de texto é que o interlocutor possa criar em sua mente uma imagem 
do que está sendo descrito. 
d) São textos que apresentam ordem, normas, instruções tem como característica principal a 
utilização de verbos no imperativo. 
 
2 - Qual frase abaixo, o uso da crase está CORRETO? 
 
a) Fui à farmácia comprar curativos. 
b) Resolvi à questão. 
c) No dia à dia escolar temos muitos desafios. 
d) Fui induzido à gostar de comer brócolis. 
 
3 - O verbo ENCHER está conjugado corretamente no pretérito imperfeito, EXCETO em: 
 
a) Enchessem. 
b) Enchamos. 
c) Enchêsseis. 
d) Enchesse. 
 
4 - Sobre concordância verbal, analise a frase abaixo, e escolha a alternativa com as opções que 
completam a frase CORRETAMENTE: "O turbilhão de informações diárias _______-nos a 
concluir que __________ uma relação profunda entre homem e mídia que os ___________ 
mutuamente críticos". 
 
a) levam; existem; torna. 
b) leva; existem; tornam. 
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c) leva; existe; torna. 
d) levam; existe; tornam. 
 
5 - As formas de tratamento se constituem nos modos pelos quais nos dirigimos às autoridades. 
Assim quer por meio de correspondência oficial ou quer de forma verbal em atos solenes, qual 
a forma de tratamento CORRETA que devemos utilizar para nos dirigirmos ao Prefeito?  
 
a) Magnificência. 
b) Excelência. 
c) Eminência. 
d) Reverendíssima. 
 
Matemática: 
 
6 - Joana e Anita possuem, respectivamente, R$ 888,00 e R$ 1.222,00. Para que fiquem com 
exatamente a mesma quantia, Anita deve dar a Joana: 
 
a) R$ 167,00. 
b) R$ 188,00. 
c) R$ 444,00. 
d) R$ 175,00. 
 
7 - Marlita tinha R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em sua casa.  Sua vizinha precisou de 
dinheiro emprestado para comprar medicamentos e Marlita emprestou 15% do valor que 
tinha, para sua vizinha. Qual o valor em R$ (reais) que Marlita emprestou? 
 
a) R$ 600,00. 
b) R$ 525,00. 
c) R$ 725,00. 
d) R$ 235,00. 
 
8 - Qual o resultado CORRETO da seguinte conta: 
13.424 
    X95 
 
a) 1.375,280. 
b) 1.175,390. 
c) 1.275,280. 
d) 1.455,390. 
 
9 - Assinale a alternativa que representa o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) entre os números 
90, 75, 20: 
 
a) 750. 
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b) 350. 
c) 800. 
d) 900. 
 
10 - Maria tinha R$ 880,00 e gastou, desta quantia, duas notas de R$ 50,00, três notas de R$ 
20,00, quatro notas de R$ 10,00, cinco notas de R$ 5,00 e três moedas de R$ 0,25 centavos. 
Quantos reais sobraram para Maria? 
 
a) R$ 675,75. 
b) R$ 559,25. 
c) R$ 609,25. 
d) R$ 654,25. 
 
Conhecimentos Gerais: 
 
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?  
 
a) Dengue. 
b) Meningite. 
c) Sarampo. 
d) Tuberculose. 
 
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da 
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens 
que ocorreram esta tragédia? 
 
a) Mariana e Brumadinho. 
b) Furnas e Mariana. 
c) Furnas e Forquilhas I. 
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana. 
 
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de 
Benedito Novo: 
 
a) Rio dos Cedros.  
b) José Boiteux. 
c) Indaial. 
d) Ibirama. 
 
14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo: 
 
a) Alemães, Italianos e Portugueses. 
b) Italianos e Alemães. 
c) Poloneses e Alemães. 
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d) Italianos, Alemães e Poloneses. 
 
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando 
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos 
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas. 
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa. 
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da 
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade. 
 
Conhecimentos Específicos: 
 
16 - Quais são as funções do auxiliar de creche? 
 
a) Auxiliar o professor na sala de aula participando das atividades educacionais, de lazer, 
higiene, segurança e saúde. 
b) Só receber e entregar as crianças aos pais ou responsáveis. 
c) Cuidar somente da alimentação das crianças. 
d) Cuidar da higiene e alimentação da criança. 
 
17 - Com que frequência dever ser trocada a fralda de um bebê? 
 
a) O ideal e verificar uma vez na manhã, uma vez na tarde e uma vez na noite. 
b) O ideal e verificar a cada três horas. 
c) Verificar somente quando a criança chorar. 
d) Verificar a cada trinta minutos. 
 
18 - Segundo o regimento interno dos CEIs de Bendito Novo, sobre o uso de medicamentos e 
CORRETO afirmar: 
 
a) Qualquer medicamento só será ministrado após o responsável assinar o Termo de 
Responsabilidade, e com receita médica com validade de trinta dias. 
b) Todo e qualquer remédio será administrado com ou sem receita medica. 
c) Quando a criança apresentar febre, o CEI devera leva-lo ao pronto socorro. 
d) Os pais deverão se organizar para que todo medicamento seja administrado no CEI. 
 
19 - Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil são: 
 
a) Conviver, o eu, o outro e o nós. 
b) Corpo, gestos e movimentos. 
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c) Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 
d) Brincar, traços, cores e formas. 
 
20 - O brincar e uma importante forma de comunicação na primeira infância. Assim assinale o 
que é o brincar segundo o dicionário: 
 
a) É divertir-se, recriar-se, entreter-se, distrair-se, folgar. 
b) Que ou que sente prazer em brincar. 
c) Ação de brincar, diversão. 
d) Curtição, gracejo, zombaria. 
 
21 - E através da literatura infantil que o professor desperta em seus alunos o desejo potencial 
da leitura, o encantamento pela história. Assim ao contar histórias o professor deverá: 
 
a) Priorizar as obras, sempre dando preferência por autores brasileiros, contar em ambientes 
compatíveis com a faixa etária. 
b) Nunca contar história que provoquem medo sempre valorizar os interesses das crianças. 
c) Utilizar contos de fada para trabalhar o imaginário da criança, não utilizar recursos, organizar 
as crianças sempre no mesmo lugar, e solicitar disciplina. 
d) Conhecer os interesses das crianças selecionar um ambiente adequado para contar a 
história, escolher uma história e um estilo de narração compatível à faixa etária das crianças, 
utilizar recursos atrativos, entre outros. 
 
22 - Conforme o Art. 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Infantil Nº 9394 de 1996 e 
alteração realizada pela Lei nº 12.796 de 2013. A educação infantil e ofertada em creches, ou 
entidades equivalentes para crianças de até: 
 
a) Não há limite de idade. 
b) Dois anos de idade. 
c) Até três anos de idade. 
d) 12 meses. 
 
23 - A educação infantil tem dimensões essenciais: 
 
I - Cuidar. 
II - Educar. 
 
É CORRETO afirmar: 
 
a) Somente a I está correta. 
b) Somente a II está correta. 
c) Todas estão corretas. 
d) Nenhuma está correta. 
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24 - Escreva V para verdadeiro e F para falso, de acordo com a Constituição Federal - Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais, em seu Art. 5º "Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes": 
 
(       ) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por vontade própria. 
(      ) São violáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
(       ) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos. 
(       ) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) F; F; V; V. 
b) F; V; F; F. 
c) V; F; V; V. 
d) V; V; F; V. 
 
25 - Sobre a cultura infantil, é CORRETO afirmar que: 
 
a) é um conjunto de manifestações constituído por elementos culturais das crianças, 
caracterizados primeiramente por sua natureza lúdica. Contudo, as formas de entender as 
culturas infantis são escassas. 
b) é um conjunto de manifestações constituído por elementos desinformados das crianças, 
caracterizados primeiramente por sua natureza lúdica. Contudo, as formas de entender as 
culturas infantis são diversas. 
c) é um conjunto de manifestações constituído por elementos culturais das crianças, 
caracterizados primeiramente por sua natureza lúdica. Contudo, as formas de entender as 
culturas infantis são diversas. 
d) é um conjunto de manifestações constituído por elementos desinformados das crianças. 
Contudo, as formas de entender as culturas infantis são escassas. 
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