
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 001 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA - SC 

 

1 
 

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 e 

rubricarão no verso os mesmos, 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 termino às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03 (três) horas. A Prova será 

composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, 

b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Matemática 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e 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 - A alternativa que apresenta correta e respectivamente o plural das palavras: CHÃO – CIDADÃO 

– FÓSSIL - QUALQUER - IRMÃO está em: 

a) chões – cidadões – fósseis – quaisquer - irmões  

b) chãos – cidadões – fósseis – quaisquer - irmãos  

c) chãos – cidadãos – fósseis – quaisquer - irmãos  

d) chãos – cidadãos – fósseis – quaisqueres - irmãos  

e) chãos – cidadãos – fósseis – quaisquer - irmões  

2 - Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo INCORRETAMENTE grafado: 

a) espetáculo – vicissitude – estrangeiro – expectativa 

b) salsicha – cóccix – ignorante – sublinhar    

c) experiente – cólera – espetáculo - chuchu 

d) feminino – têxtil – esporádico - esperteza 

e) eletrecidade – fechadura – horrível – armazém  

3 - Observe a palavra em destaque do fragmento do poema de Chico Buarque e em seguida assinale a 

alternativa que possuir um vocábulo que possuir significado equivalente: 

“EU TE AMO 

Ah, se já perdemos a noção da hora 

Se juntos já jogamos tudo fora  

Me conta agora como hei de partir 

 

Se, ao te conhecer, dei pra sonhar, fiz desvarios  

Rompi com o mundo, queimei meus navios  

Me diz pra onde é que inda posso ir (...)” 
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a) desmaios 

b) loucuras 

c) pesquisas 

d) viagens 

e) compras 

4 - As palavras que completam correta e respectivamente as frases encontram na alternativa: 

I - Preciso ________________________ meu automóvel com urgência. 

II - O _____________________ de 2010 indicou maior qualidade de vida. 

III - Paulo Ricardo foi ___________________de ladrão. 

IV - A __________________ foi maravilhosa. 

V - Ninguém sabia explicar o ___________________daquela euforia. 

a) Consertar – Censo – Tachado – Viagem – Porquê 

b) Concertar – Senso – Tachado – Viajem -  Porque 

c) Consertar – Censo – Taxado – Viajem- Por que 

d) Consertar – Censo - Tachado – Viagem - Por que 

e) Concertar - Senso - Tachado – Viajem - Por quê 

MATEMÁTICA 

5 - O conjunto B tem 30 elementos, o conjunto  tem 18 elementos e  tem 54 elementos. 

O número de elementos do conjunto A é: 

a) 48 

b) 46 

c) 42 

d) 30 

e) 160 
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6 - Seja a expressão: , onde ,   e . O valor de A é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e) 200 

7 - Seja a expressão . O valor de E é: 

a) 9 

b) 7 

c) 5 

d) 3 

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

8 - A Câmara de Vereadores de Piratuba é formada por nove vereadores eleitos pelo voto direto do 

povo piratubense. Qual é o critério constitucional que estabelece o número máximo de Vereadores 

para cada município brasileiro? 

a) Número de habitantes 

b) PIB percapita 

c) Número de habitantes acima de 16 anos 

d) Número de eleitores 

e) Extensão territorial 

9 - Gentílicos são adjetivos pátrios que designam um indivíduo de acordo com seu local de 

nascimento ou residência. Não seguem um padrão, podendo ter relação com o nome do local 

(etimologia toponímica) ou do nome do local em outra língua, com justificações históricas ou 

etimológicas. Abaixo temos uma relação de gentílicos. Identifique-os e após marque a sequência 

correta. 
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I – Salvador (capital) (    ) Paulista  

II – Espírito Santo (Estado) (    ) Fluminense 

III – São Paulo (capital) (    ) Soteropolitano  

IV – São Paulo (estado) (    ) Paulistano 

V – Rio de Janeiro (capital) (    ) Potiguar 

VI – Rio de Janeiro (Estado) (    ) Capixaba 

VII - Rio Grande do Norte (Estado) (    ) Carioca 

 

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

b) IV, VI, I, III, II, VII, V 

c) III, VI, I, IV, VII, II, V 

d) IV, VI, I, III, VII, II, V 

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

10 - “Prefeitura de Piratuba confirma participação no projeto Integrar.” www.piratuba.sc.gov.br 

24/2/2017 

A manchete acima anuncia a adesão do Município de Piratuba ao Projeto Integrar, em reunião 

realizada no dia 23 de fevereiro deste ano, aliando-se aos municípios de Ipira, Peritiba e Alto Bela 

Vista. Nas opções abaixo, somente uma não se refere aos objetivos deste projeto. Assinale-a: 

a) Fortalecer o turismo da região 

b) Economia de recursos 

c) Fortalecer a cultura da região 

d) Captação de verbas para investimentos 

e) Fortalecer a infraestrutura de segurança pública 

http://www.piratuba.sc.gov.br/
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

11 - No artigo quinto da Lei nº 1311/15  que dispõe sobre o  Plano Municipal de Educação de 

Piratuba  prevê-se que a execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de 

monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizados pela Secretaria Municipal de 

Educação; Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social da Câmara de Vereadores; 

Conselho Municipal de Educação – CME e pelo Fórum Municipal de Educação. Nesse sentido 

determina-se que a meta progressiva do investimento público em educação seja avaliada no 

__________________ano de vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às 

necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. 

a) quinto 

b) segundo 

c) quarto 

d) primeiro 

e) último  

12 - O Estatuto da Criança e do Adolescente deliberado pela Lei 8.069 de 1990 e alterações, prevê 

em seu artigo 3º que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei 

ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento: 

 a) físico, mental, religioso, espiritual e social; 

b) físico, mental, moral, espiritual e social; 

c) intelectual, mental, moral, espiritual e social; 

d) físico, sexual, moral, espiritual e social; 

e) físico, mental, religioso, espiritual e de leitura; 

13 - São princípios constitucionais da Educação Brasileira previstos na Constituição Federal de 1988, 

EXCETO: 
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a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

 c) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e existência exclusiva de instituições 

públicas de ensino, sendo vedada a criação de instituições privadas de ensino;  

d) valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 

públicas;  

e) piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos 

termos de lei federal; 

14 - O Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado pela Lei 13.005 /2014 dispõe em sua primeira 

meta as perspectivas para a Educação Infantil. Assinale a alternativa que completa corretamente as 

lacunas do EXCERTO:  

“Meta 1: universalizar, até____________________, a educação infantil na pré-escola para as 

crianças de _____________________anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo, ___________________por cento das crianças de até três 

anos até o __________________da vigência deste PNE.” 

a) 2018 - quatro a cinco – cinquenta – final  

b) 2020 - quatro a cinco – setenta – final   

c) 2018 - quatro a seis – cinquenta – final  

d) 2016 - quatro a cinco – cinquenta – final  

e) 2024 - três a cinco – setenta – final  

15 - Em seu artigo 21, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 9.394/96 e alterações, 

dispõe sobre a Composição dos Níveis Escolares, determinando a seguinte organização para a 

educação brasileira: 

a) Educação Básica: formada pela educação infantil e ensino fundamental e, Educação 

Superior: formada pelo ensino médio e profissionalizante; 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 001 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA - SC 

 

9 
 

b) Educação Básica: formada pela educação infantil e, Educação Superior formada pelo 

ensino fundamental e ensino médio; 

c) Educação Inicial: formada pela educação infantil, Educação Básica: formada pelo ensino 

fundamental e ensino médio e Educação Superior: formada pelo ensino profissionalizante; 

d) Educação Inicial: formada pela educação infantil e Educação Básica: formada pelo ensino 

fundamental e ensino médio e pelo ensino profissionalizante; 

e) Educação Básica: formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e 

Educação Superior. 

16 - Segundo o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 9.394/96 e 

alterações, no que concerne a Educação Infantil, delibera-se: 

I - A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.  

II - A educação infantil será oferecida em: A- creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 

até três anos de idade; B - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

III - A educação infantil terá avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento 

das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

IV - A educação infantil terá carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por 

um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional.          

V – O atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 

(sete) horas para a jornada integral.           

VI – O controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência 

mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas.      

 VII – A expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança.     

a) Todas as sentenças são verdadeiras; 
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b) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas; 

c) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas; 

d) Apenas as alternativas I, II, III, IV, V e VII estão corretas; 

e) Apenas as alternativas I, II e VII estão corretas; 

 

17 - Seguindo o disposto no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 1998,  

com relação ao Sono e Repouso é INCORRETO afirmar: 

a) O atendimento das necessidades de sono e repouso, nas diferentes etapas da vida da criança, 

tem um importante papel na saúde em geral e no sistema nervoso em particular. As 

necessidades e o ritmo de sono variam de indivíduo para indivíduo, mas sofrem influências do 

clima, da idade, do estado de saúde e se estabelecem também em relação às demandas da vida 

social. 

b) As crianças que chegam à instituição de madrugada muitas vezes estão sonolentas e 

precisam ser logo levadas para o berço ou colchonete, e podem sentir-se mais seguras se 

conservam consigo seu boneco ou travesseiro preferido, sua chupeta e/ou cobertor etc. 

c) Aconselha-se manter os bebês e crianças que estão dormindo, ou desejando fazê-lo, em 

ambientes claros ou ruidosos e recomenda-se que se obrigue o repouso para aqueles que não 

querem dormir no mesmo horário. 

d) Temperatura agradável, boa ventilação e penumbra, oferta de colchonetes plastificados e 

forrados com lençóis limpos também são cuidados para um sono e/ou descanso seguro e 

reparador. 

e) Alguns cuidados precisam ser providenciados antes dos bebês e crianças pequenas 

dormirem, como retirar calçados, verificar se há necessidade de troca de fraldas sujas ou 

molhadas, retirar objetos ou roupas que apertam, colocar o bebê de lado para evitar acidentes 

no caso de regurgitar ou vomitar durante o sono. 

18 - Assinale a alternativa que, na ordem dada, apresenta as palavras que completam corretamente as 

sentenças apresentadas: 

I - O conhecimento da sequência da ___________________é também fator que favorece o 

desenvolvimento da_________________________. Pode-se pensar em organizá-lo por meio de 
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instrumentos que se utilizem das novas conquistas no plano da representação, ou seja, a crescente 

familiarização com linguagens gráficas, como o desenho e a escrita. 

II - O ___________________é momento privilegiado de interação entre as crianças. Por isso a 

importância de ter espaço assegurado na ___________________ao longo de toda a educação 

infantil. 

a) autonomia – rotina - faz-de-conta – rotina 

b) rotina – autonomia - faz-de-conta – rotina 

c) brincadeira - rotina - faz-de-conta – rotina 

d) rotina – brincadeira - faz-de-conta – rotina -  

e) rotina – autonomia – ritmo – rotina 

19 - O excerto ora apresentado sintetiza :  

“Desde o nascimento, as crianças se orientam prioritariamente para o outro, inicialmente para os 

adultos próximos, que lhes garantem a sobrevivência, propiciando sua alimentação, higiene, 

descanso etc. O bebê nasce e cresce, pois, em íntimo contato com o outro, o que lhe possibilita o 

acesso ao mundo. Ele expressa seu estado de bem ou malestar pelas vocalizações, gestos e 

posturas que são percebidas, interpretadas e respondidas pelo(s) outro(s), conforme aprenderam 

em suas experiências na cultura à qual pertencem. Entre o bebê e as pessoas que cuidam, 

interagem e brincam com ele se estabelece uma forte relação afetiva (a qual envolve sentimentos 

complexos e contraditórios como amor, carinho, encantamento, frustração, raiva, culpa etc.). Essas 

pessoas não apenas cuidam da criança, mas também medeiam seus contatos com o mundo, 

atuando com ela, organizando e interpretando para ela esse mundo. É nessas interações, em que 

ela é significada/ interpretada como menino/menina, como chorão ou tranquilo, como inteligente 

ou não, que se constroem suas características. As pessoas com quem construíram vínculos afetivos 

estáveis são seus mediadores principais, sinalizando e criando condições para que as crianças 

adotem condutas, valores, atitudes e hábitos necessários à inserção naquele grupo ou cultura 

específica.” 

a) desenvolvimento físico 

b) a organização do espaço escolar  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 001 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA - SC 

 

12 
 

c) construção de vínculos 

d) fase de alfabetização 

e) definição de credo religioso 

20 - Sensório-motor (0 a 2 anos), pré-operatório  (2 a 7 anos), operações concretas     (7 a 11 ou 12 

anos) e operações formais (11 ou 12 anos em diante) são 4 os períodos no processo evolutivo da 

espécie humana que são caracterizados "por aquilo que o indivíduo consegue fazer melhor" no 

decorrer das diversas faixas etárias ao longo do seu processo de desenvolvimento, segundo:   

a) Dermeval Saviani 

b) Jean Piaget  

c) Howard Gardner 

d) Lev Vygotsky  

e) Paulo Freire 

 

 

 

 


