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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São Miguel do Oeste 
Edital de Processo Seletivo nº 009/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

AUXILIAR DE CRECHE 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Considera-se criança, para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Nos casos expressos em 

lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto às pessoas entre: 

A) Dezoito e dezenove anos de idade. 

B) Dezoito e vinte anos de idade. 

C) Dezoito e vinte e um anos de idade. 

D) Dezoito e vinte e quatro anos de idade. 

 

02. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta: 

A) O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente. 

B) A garantia de prioridade não compreende preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas.  

C) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

D) A garantia de prioridade compreende destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 

03. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da: 

I. Identidade; 

II. Autonomia; 

III. Imagem. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

04. Segundo o ECA, analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a 

lacuna: 

“Considera-se____________ ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre 

a criança ou o adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão.” 

A) Ação educativa.  

B) Castigo físico. 

C) Corretivo educacional.  

D) Castigo educativo.  
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05. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que traz a ordem correta 

das respostas, de cima para baixo. Segundo o ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

(__) - Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo 

estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica; 

(__) - Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 

(__) - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

(__) - Dever de organização e participação em entidades estudantis, descartando o acesso e permanência 

na escola.  

A) F – V – F – V.  

B) V – V – V – F. 

C) F – V – F – F. 

D) V – V – F – F. 

 

06. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos 

de, exceto: 

A) Maus-tratos envolvendo seus alunos. 

B) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 

C) Elevados níveis de repetência. 

D) Alto índice de inteligência do aluno.  

 

07. É um dos critérios mais valorizados no mercado de trabalho: 

A) Arrogância.  

B) Apatia.  

C) Ética. 

D) Desleixo.  

 

08. Em relação às relações humanas no trabalho, analise: 

I. Comunicação eficaz é um fator chave para melhorar as relações humanas no trabalho;  

II. No ambiente de trabalho, sempre haverá divergência de opinião. Você pode até não concordar com 

o ponto de vista de um colega, mas é preciso respeitá-lo; 

III. Manter um bom relacionamento com colegas é fundamental para a criação de um ambiente 

positivo, que favorece o trabalho em equipe, a cooperação e a produtividade. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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09. São atitudes para prevenir acidentes no ambiente escolar, exceto:  

A) Fazer uso correto, de acordo som sua finalidade, do mobiliário da escola. 

B) Observar atentamente as instruções de uso de qualquer substância que se for fazer uso. 

C) Não andar pelo pátio com objetos de vidro ou pontiagudos. 

D) Tocar em fios, interruptores, tomadas ou aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou pés 

descalços. 

 

10. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como 

eixos norteadores as interações e a brincadeira, e garantir experiências que: 

I. Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, 

expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito 

pelos ritmos e desejos da criança;  

II. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de 

vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical;  

III. Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem 

oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

11. Analise os trechos a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

 Hoje os homens vão __________ um leão. 

 Vão ___________ o mandato de João Abreu. 

 Batemos em um ___________ na estrada. 

 Peça ao meu ___________ que me traga uma xícara de chá. 

A) Caçar / Cassar / Cervo / Servo. 

B) Cassar / Caçar / Cervo / Servo. 

C) Caçar / Cassar / Servo / Cervo. 

D) Cassar / Cassar / Servo / Cervo. 

 

12. Analise os trechos abaixo, e em seguida assinale a alternativa que preenche respectivamente as 

lacunas. 

 Rosana recebeu o livro e disse: “muito __________”. 

 Qual horário do voo para São Paulo? Meio-dia e __________. 

A) Obrigada – Meia. 

B) Obrigada – Meio. 

C) Obrigado – Meia. 

D) Obrigado – Meio. 
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13. Assinale a alternativa que necessariamente deve ser marcada pelo acento grave (crase):  

A) Não conheço as que saíram. 

B) Não me refiro aquilo. 

C) Pouco a pouco vou aprendendo. 

D) A reunião vai durar de cinco a seis horas. 

 

14. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ser escrita com J e não com G: 

A) Canjerê – Ferrugem. 

B) Viajei – Mugir. 

C) Cajueiro – Pagé. 

D) Laje – Relógio. 

 

15. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da vírgula. 

A) Tranquilidade segurança, conhecimento do conteúdo contribuem para fazer uma excelente 

prova. 

B) Tranquilidade segurança conhecimento do conteúdo, contribuem para fazer uma excelente 

prova. 

C) Tranquilidade, segurança, conhecimento do conteúdo contribuem, para fazer uma, excelente, 

prova. 

D) Tranquilidade, segurança, conhecimento do conteúdo contribuem para fazer uma excelente 

prova. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

16. De acordo com a Lei Orgânica de São Miguel do Oeste - SC, são objetivos fundamentais dos cidadãos 

deste município e de seus representantes, exceto:  

A) Assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

B) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

C) Extinguir o desenvolvimento estadual e nacional. 

D) Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais nas áreas urbana e 

rural. 

 

17. A economia catarinense é bastante diversificada e está organizada em vários polos distribuídos por 

diferentes regiões do Estado. No Vale do Itajaí, predomina a: 

A) Tecnologia, turismo, serviços e construção civil. 

B) Indústria têxtil e do vestuário, naval e de tecnologia. 

C) Produção alimentar e de móveis. 

D) Indústria de papel, celulose e da madeira. 
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18. De acordo com a História do Estado de Santa Catarina, analise o trecho a seguir e assinale a 

alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“Com a descoberta das ricas terras do Brasil, Santa Catarina logo entrou na rota dos navegadores 

europeus. A primeira expedição significativa a chegar a Santa Catarina foi a do português _____________, em 

1515. O litoral catarinense era habitado por índios carijós, do grupo tupi-guarani. O navegador deu o nome 

de “_____________” às águas entre a Ilha de Santa Catarina e o continente por conta do naufrágio de uma 

embarcação no local.” 

A) João Dias Solis / Baía das Perdizes.  

B) Júlio Dias Solis / Baía dos Recolhidos.  

C) José Dias Solis / Baía de Florianópolis.  

D) Juan Dias Solis / Baía dos Perdidos.  

 

19. Brasil faz melhor campanha dos Pan-Americanos e fica em segundo lugar, com 55 ouros. Equipes 

brasileiras conquistam 171 medalhas nos jogos realizados em Lima, no Peru, resultado inédito em 56 anos.  
(Fonte adaptada: https://brasil.elpais.com/brasil/>acesso em 13 de agosto de 2019) 

Com base na notícia acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o 

país que ficou em primeiro lugar foi: 

A) México. 

B) Argentina.  

C) Canadá.  

D) Estados Unidos. 

 

20. Com base na notícia abaixo e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

Devido ao forte aumento do desmatamento na Amazônia brasileira, o Ministério do Meio Ambiente da 

_____________ decidiu suspender o financiamento de projetos para a proteção da floresta e da biodiversidade, 

anunciou a ministra responsável pela pasta, Svenja Schulze, em entrevista ao jornal "Tagesspiegel".  
(Fonte adaptada: https://g1.globo.com/>acesso em 13 de agosto de 2019) 

A) China.  

B) Alemanha. 

C) Austrália.  

D) Rússia. 

 

 


