
1 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São José do Cedro 
Edital de Processo Seletivo nº 002/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

MONITOR 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: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Em relação aos princípios básicos da administração pública, analise: 

I. O princípio da finalidade exige que o ato seja praticado sempre com finalidade pública. O 

administrador não pode buscar outro objetivo ou praticá-lo com interesse próprio ou de terceiros. O 

interesse público pode coincidir com o de particulares, como ocorre nos atos administrativos negociais e 

nos contratos públicos, casos em que é lícito conjugar a pretensão do particular com o interesse coletivo;  

II. O Princípio da legalidade é fundamento do Estado democrático de direito, tendo por fim combater 

o poder arbitrário do Estado. Os conflitos devem ser resolvidos pela lei e não mais através da força; 

III. De acordo com o Princípio da Publicidade a Administração tem o dever de manter plena 

transparência de todos os seus comportamentos, inclusive de oferecer informações que estejam 

armazenadas em seus bancos de dados, quando sejam solicitadas, em razão dos interesses que ela 

representa quando atua. 

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.  

 

02. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gestante ou mãe que manifeste interesse em 

entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à(ao): 

A) Secretaria da Família.  

B) Conselho Tutelar.  

C) Justiça da Infância e da Juventude.   

D) Secretaria da Educação.  

 

03. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 

A) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, 

com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em 

outro cargo.  

B) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público.  

C) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 

e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime 

geral de previdência social.  

D) O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal não será contado para efeito de 

aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.  

 

04. O ato administrativo é toda manifestação unilateral da administração pública, que agindo nessa 

qualidade, tenha por fim imediato, adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar 

direito, ou impor obrigação aos administrados ou a si própria. O ato administrativo tem cinco requisitos 

básicos, não sendo um deles: 

A) Competência. 

B) Finalidade. 
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C) Ignomínia.  

D) Objeto.  

 

05. Tendo em vista os aspectos do desenvolvimento da criança entre 2 e 3 anos, analise: 

I. Em torno dos 2 anos: o bebê reconhece-se no espelho e começa a brincar de faz de conta (atividade 

que deve ser estimulada, pois auxilia no desenvolvimento cognitivo e emocional, ajudando a criança a lidar 

com ansiedades e conflitos e a elaborar regras sociais);  

II. Entre 2 e 3 anos: o bebê diz seu próprio nome e nomeia objetos como seus; 

III. Entre 2 e 3 anos: a influência dos pares (amigos, colegas da mesma idade) adquire grande 

importância nesta etapa da vida, enquanto a influência dos pais diminui. 

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.  

 

06. Segundo os aspectos do desenvolvimento da criança, analise o trecho e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

A partir dos ____________________: a criança passa a pensar com lógica, embora esta seja predominantemente 

concreta. Sua memória e a sua habilidade com a linguagem aumentam. Seus ganhos cognitivos melhoram 

sua capacidade de tirar proveito da educação formal. A autoimagem se desenvolve, afetando sua 

autoestima. Os amigos assumem importância fundamental. A criança começa a compreender a constância 

de gênero. A segregação entre os gêneros é muito frequente nesta idade (meninos “não se misturam” com 

meninas e vice-versa). 

A) 2 anos. 

B) 3 anos. 

C) 6 anos. 

D) 10 anos.  

 

07. A partir dos 8 meses de idade do bebê, alguns alimentos já podem ser oferecidos à criança se 

estiverem amassados ou desfiados e desde que não tenham sido preparados com excesso de temperos 

(condimentos). São exemplos desses alimentos, exceto: 

A) Grãos como lentilha e ervilha.  

B) Frutas e legumes. 

C) Chicletes e refrigerantes.  

D) Arroz e feijão.  

 

08. Na base da pirâmide alimentar está qual grupo de alimentos? 

A) Grupo do leite e derivados. 

B) Grupo das carnes, feijões, ovos e nozes.  

C) Grupo dos vegetais e grupo das frutas.  

D) Grupo dos pães, cereais, massas e vegetais C.  
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09. De acordo com a Lei Orgânica de São José do Cedro/SC, é de competência comum do Município, da 

União e do Estado, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas, exceto: 

A) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 

B) Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 

C) Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 

monumentos e as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 

D) Permitir a evasão e a descaracterização de obras de arte e de outros bens valor histórico, artístico 

e cultural. 

 

10. Segundo a Lei Orgânica de São José do Cedro/SC, o ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

I. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas 

de ensino; 

II. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

III. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber.  

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.  

 

11. A higiene dos alimentos depende de muitos fatores, tais como higiene pessoal e do ambiente; 

características dos alimentos; condições de conservação e de preparo, entre outros. Tendo em vista a 

higiene dos alimentos, são recomendações válidas, exceto: 

A) Lavar muito bem as verduras, legumes e frutas, usando sabão, gotas de água sanitária, ou vinagre 

e água corrente, se possível filtrada ou fervida. 

B) Cozinhar bem os alimentos. Carnes, aves e peixes devem ser cozidos em temperatura superior a 

70 graus, para eliminar a maior parte das contaminações. Os alimentos que estiverem 

congelados devem ser muito bem descongelados antes de serem preparados e cozidos.  

C) Deixar que entrem na cozinha pessoas que não tenham cumprido o ritual de higienização 

pessoal. 

D) Não misturar alimentos crus com cozidos. Quando se corta um frango cru, por exemplo, deve-se 

lavar muito bem a faca e a tábua antes de cortar a ave cozida ou assada. 

 

12. De acordo com a Emenda Constitucional nº 19/98, o servidor público estável só perderá o cargo: 

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II. Caso extinto o cargo ou declarada a invalidez pelo supervisor;  

III. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

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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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 16 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

 
 

13. Com base na interpretação do texto acima podemos afirmar: 

A) Mesmo nas relações selvagens é necessário identificar certo grau de fidalguia. 

B) Os selvagens também amam. 

C) Quando um inimigo dá conselho é necessário ter cautela. 

D) A ingratidão prevalece em qualquer relação social. 

 

14. No contexto da história acima a palavra “temerária”, pela norma culta não significa: 

A) Arriscada. 

B) Peremptória. 

C) Perigosa. 

D) Imprudente. 

 

15. Assinale a alternativa que apresenta a palavra do texto incorretamente escrita: 

A) Iscarpado. 

B) Pastando. 

C) Rochedo. 

D) Amistosa. 

 

16. Qual dos verbos abaixo, extraídos do texto, está no pretérito perfeito? 

A) Subir. 

B) Machuquei. 

C) Pastando. 

D) Seja. 
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17. Conjunções aditivas expressam: 

A) Soma. 

B) Dúvida. 

C) Hesitação. 

D) Temor. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 
18. O casario de alvenaria, construído pelos imigrantes italianos, no final do século 19 em Antônio Prado, 

foi declarado patrimônio histórico e artístico, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

– Iphan, em 1989. São 48 edificações localizadas nas principais ruas do centro da cidade. Essas se revestem 

de significativo valor para a história da cultura da cidade, região e do Brasil. 

O casario mencionado está localizado em qual estado brasileiro? 

A) Paraná.  

B) Mato Grosso do Sul. 

C) Rio Grande do Sul. 

D) Santa Catarina.  

 
19. Tendo em vista a Lei Orgânica do Município de São José do Cedro/SC, analise o trecho e assinale a 

alternativa que completa corretamente a lacuna: 

O _____________________ é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores eleitos através de sistema 

proporcional, pelo voto direto e secreto, dentre brasileiros maiores de dezoito anos, no gozo de seus direitos 

políticos e com domicílio no Município, mediante pleito simultâneo à Prefeito e Vice-Prefeito. 

A) Poder Monárquico.  

B) Poder Executivo.  

C) Poder Judiciário. 

D) Poder Legislativo. 

 
20. Ao completar, 200 dias de governo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou um decreto que 
cria um conselho para acompanhar o processo de adesão do Brasil à OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O conselho vai funcionar até o Brasil depositar os termos de 
adesão. 

(Fonte adaptada: http://www.brasil.gov.br/noticias>acesso em 22 de julho de 2019) 

Em relação à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, analise: 

I. A Organização representa ao país um selo de qualidade internacional que aumentará a 

credibilidade do Brasil, impulsionando investimentos, abertura comercial e a geração de empregos; 

II. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com sede em Paris, 

França, é uma organização internacional que reúne as economias mais avançadas do mundo, bem como 

alguns países emergentes como a Coreia do Sul, o Chile, o México e a Turquia; 

III. Foi fundada em 14 de dezembro de 1961, sucedendo a Organização para a Cooperação Econômica 

Europeia, criada em 16 de abril de 1948. 

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.  


