PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO-RJ
CARGO: AUXILIAR DE CRECHE
EDITAL Nº 001/2015 - TIPO DE PROVA: BRANCA
DATA: 13/12/2015 - PERÍODO: MANHÃ
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 30 questões objetivas
sem repetição ou falha.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às
respostas da prova.
c) Para realizar sua prova, use apenas o
material mencionado acima e em hipótese
alguma, papéis para rascunho.
2. Verifique se este material está completo, em
ordem e se seus dados pessoais conferem
com aqueles constantes no CARTÃORESPOSTA, caso haja alguma divergência,
você deve comunicar ao fiscal de sala.
3. Após a conferência, você deverá assinar o
seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA
utilizando
caneta
esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços
indicados neste CADERNO DE QUESTÕES,
bem como o preenchimento do campo
reservado à informação de seu número de
inscrição.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras, correspondentes às respostas de sua
opção, deve ser feita com o preenchimento de
todo o espaço do campo reservado para tal
fim.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃORESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em
hipótese alguma poderá ser substituído.
7. Não será permitido o uso de borracha ou
corretivo de qualquer espécie no CARTÃORESPOSTA, bem como qualquer outro tipo
de rasura.

8. Para cada uma das questões são
apresentadas
4
(quatro)
alternativas
classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d);
somente uma responde adequadamente ao
quesito proposto. Você deve assinalar
apenas uma alternativa para cada questão;
a marcação em mais de uma alternativa anula
a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta; também serão nulas as
marcações rasuradas.
9. As questões são identificadas pelo número
que fica à esquerda de seu enunciado.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir
opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo da Prova. Cabe única e
exclusivamente ao candidato interpretar e
decidir a este respeito.
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo
de prova para marcar seu CARTÃORESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES
não serão levados em conta.
12. Quando terminar sua prova, entregue ao
Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃORESPOSTA devidamente assinado e o
CADERNO DE QUESTÕES.
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA
PROVA É DE 3h00min.
14. Por motivos de segurança, você somente
poderá ausentar-se da sala de prova após
decorrida 1 (uma) hora.
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A lebre e a tartaruga
1º
Todos os animais da floresta acordaram ___________
naquele dia. Será que a tartaruga conseguiria completar o
percurso da corrida? Ninguém sequer acreditava na
__________ de ela ganhar da presunçosa lebre que, como todas
as lebres, corria mais veloz do que qualquer outro animal.
2º
O percurso era longo. Ambas teriam de atravessar
quase que a floresta inteira. A saída seria na toca do leão, o rei
da floresta, e a chegada, na clareira dos elefantes, lugar ideal
para todos os animais ficarem de plantão para aplaudir o
vencedor.
3º
O macaco Tião até que tentou recolher apostas, mas
ninguém ______ acreditar no sucesso de Tata, a tartaruga.
4º
Tinoco o tigre de bengala foi escolhido para ser o juiz.
Isso porque ele era tão veloz que até poderia desafiar Lela, a
lebre.
5º
A largada foi às sete da manhã. Poucos estavam
presentes. A maioria preferiu ir ao local da chegada.
6º
A lebre começou a todo vapor. Daquele jeito a corrida
não duraria mais de quarenta minutos, pois ela parecia voar...
7º
A tartaruga não se amedrontou: “O que vale é
competir”, pensava.
8º
“Pobre Tata, que humilhação ela vai passar, está tão
longe! Hum, que sede, vou parar para beber um pouco de água”
– pensou a lebre.
9º
Tata não esperava ganhar. Queria mostrar que era
capaz de vencer o desafio de atravessar a floresta, não se
importando por chegar em segundo. Queria provar que, com
persistência, se alcança o objetivo, custe o que custar.
10
– Ah, que sono! Acho que vou tirar uma sonequinha. A
boboca deve estar tão longe ainda... Já estou perto da clareira
dos elefantes – murmurou Lela.
11
Dito e feito. Dali a muito, apareceu a tartaruga. Tata
não acreditou quando viu Lela adormecida junto ao grande ipê.
Ela estava exausta mas recolheu do fundo do peito todo o
folego que lhe restava e marchou rumo à chegada.
12
Antes de Tata cruzar a linha, os animais começaram a
festejar, o que acabou acordando Lela.
13
– Meu Deus, ela vai ganhar!
14
Lela saiu em disparada, mas não adiantou. Tata venceu
a corrida como dez segundos de vantagem.
14
– O segundo lugar para mim seria uma vitória – disse
Tata –, mas para você...
Moral da fábula: A persistência ultrapassa os dons naturais quando estes são negligenciados.
Fábula recontada por Anna Frascolla.

03 - Assinale a alternativa em que o trecho “Tinoco o tigre
de bengala foi escolhido para juiz” (4º parágrafo) está
pontuado corretamente:
a) Tinoco, o tigre de bengala, foi escolhido, para ser o juiz.
b) Tinoco o tigre de bengala, foi escolhido para ser o juiz.
c) Tinoco, o tigre de bengala, foi escolhido para ser o juiz.
d) Tinoco o tigre, de bengala, foi escolhido para ser o juiz.
04 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está
correta:
a) a – tra – ve – ssar.
c) a – pla – u – dir.
b) per – sis – tên – cia.
d) ame – dron – tou.
05 - Assinale a alternativa em que o plural está incorreto:
a) velozeis.
c) plantões.
b) leões.
d) vapores.
06 - Assinale a alternativa em que o feminino dos
substantivos masculino retirados do texto está incorreto:
a) elefante – elefoa.
b) tartaruga – tartaruga fêmea.
c) vencedor – vencedora.
d) tigre – tigresa ou tigre fêmea.
07 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - O comportamento criticado foi a negligência da lebre.
II - A lebre perdeu a corrida porque desdenhou da
tartaruga.
III - Para a tartaruga o desafio não seria ganhar a corrida,
mas completar o percurso.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
b) Apenas II e III.
d) I, II e III.
08 - Belarmino cercou um terreno em formato retangular
com comprimento de 80 m e largura de 26 m, com uma
cerca formada por 4 fios de arame. A quantidade de arame
utilizada por Belarmino para cercar esse terreno é igual a:
a) 848 m.
c) 212 m.
b) 696 m.
d) 174 m.
09 - Bruno aplicou determinado capital à taxa de juros
simples de 9% a.a. por um período de 29 meses. Sabe-se que
após esse período, Bruno retirou um montante de R$
7792,00. O capital aplicado por Bruno é igual a:
a) R$ 6.600,00.
c) R$ 6.450,00.
b) R$ 6.500,00.
d) R$ 6.400,00.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto:
a) exsitadas – ipóteze – ouzava.
b) exsitadas – ipótese – ouzava.
c) excitadas – hipótese – ousava.
d) escitadas – hipóteze – ousava.

10 - Fabiana comprou um fogão por R$ 660,00. Ela deu
uma entrada de R$ 225,00, e o restante ela dividiu em 3
parcelas mensais, iguais, sem juros. O valor de cada uma
dessas parcelas é igual a:
a) R$ 145,00.
c) R$ 155,00.
b) R$ 150,00.
d) R$ 165,00.

02 - Assinale a alternativa em que a palavra retirada do
texto deveria estar acentuada:
a) apostas (3º parágrafo).
c) maioria (5º parágrafo).
b) largada (5º parágrafo).
d) folego (11 parágrafo).

11 - Na embalagem do perfume de Vilma está especificado
“contém 100 ml”. Caso queira, o fabricante pode mudar a
grafia, preservando a mesma quantidade especificada,
para:
c) “contém 100 cm3”.
a) “contém 1 dm3”.
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b) “contém 10 cm ”.
d) “contém 100 mm3”.
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12 - Gilmar foi ao açougue e comprou 600 g de carne a R$
7,50 o kg, utilizando uma nota de 10 reais para pagar por
essa compra de carne. Gilmar ainda gastou o equivalente a
3/5 do troco recebido no açougue, para comprar um sorvete
na padaria. O valor pago por esse sorvete é igual a:
a) R$ 3,50.
c) R$ 3,20.
b) R$ 3,30.
d) R$ 1,50.
13 - Doze caminhões, todos com a mesma capacidade,
transportam determinada quantidade de areia do local A
para o local B, realizando 20 viagens cada, considerando
sua capacidade máxima de carga. Se fossem 15 caminhões,
para transportar essa mesma quantidade de areia do local
A para o local B, seria necessário que cada caminhão
fizesse:
a) 25 viagens.
c) 15 viagens.
b) 16 viagens.
d) 14 viagens.
14 - Jorge possui um terreno em formato retangular. Sabese que a área ocupada por esse terreno mede 240 m2. As
dimensões possíveis para esse terreno são:
a) comprimento de 24 m e largura de 12 m.
b) comprimento de 28 m e largura de 10 m.
c) comprimento de 18 m e largura de 15 m.
d) comprimento de 16 m e largura de 15 m.
15 - A cidade de Parintins recebe anualmente milhares de
turistas para assistirem a disputa entre os “bois”
Caprichoso e Garantido. Em que Estado da Região
Nordeste acontece esta festa popular?
a) Amazonas.
c) Rondônia.
b) Pará.
d) Tocantins.
16 - Na primeira quinzena de novembro do ano passado, na
Capital do Estado, foi marcada pelo Festival Panorama,
neste festival as atrações são predominante da área de:
a) Cinema.
c) Música.
b) Dança.
d) Teatro.
17 - Ao todo, durante quantos anos a cidade do Rio de
Janeiro foi Capital do Brasil?
a) 157 anos.
c) 187 anos.
b) 167 anos.
d) 197 anos.
18 - Em que ano Nova Friburgo deixou de ser “Freguesia” e
passou a condição de “Vila”?
a) 1.820.
c) 1.840.
b) 1.830.
d) 1.850.
19 - Quando da formação do Povoado de Nova Friburgo no
início do Século XIX, quem foi nomeado para inspetor?
a) George Antônio Scheffer.
b) George de Miranda Malheiros.
c) Pedro Machado de Miranda Malheiros.
d) Pedro Machado Scheffer.
20 - Segundo dados da Prefeitura Municipal, já foram
entregues 1.857 unidades habitacionais no município. Deste
total foram entregues 61 casas modulares, localizadas no
bairro:
a) Floresta.
c) Salinas.
b) Parque das flores.
d) Terra Nova.

21 - Todos nós cidadãos temos o direito a uma educação
escolar pública de qualidade, mesmo não tendo acesso a ela
em idade própria podemos terminar nossos estudos ou
concluir no mínimo a Educação básica. Em referência a Lei
9.394/96 quais as modalidades de ensino compõem a
educação básica escolar?
a) educação básica, formada pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio.
b) Educação básica é formada pela educação infantil, ensino
fundamental.
c) Educação básica é formada pelo ensino fundamental e ensino
médio.
d) educação básica, formada pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio e o ensino superior.
22 - A Educação Nacional deverá ser fundamentada de
acordo com os seguintes princípios e ideais:
a) princípios da ética e nos ideais de estética humana.
b) princípios de opressão e nos ideais de trabalho humano.
c) princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana.
d) princípios do comunismo e nos ideais de trabalho fabril.
23 - Todos os funcionários de um estabelecimento de ensino
têm suas funções inerentes a seu cargo a cumprir
diariamente. Bem como o estabelecimento de ensino precisa
respeitar as normas comuns de funcionamento do sistema
educacional, ficando sobre sua responsabilidade as
seguintes ações, EXCETO:
a) assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula
estabelecidas.
b) levar individualmente cada aluno em sua residência.
c) informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se
for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da
proposta pedagógica da escola.
d) notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz
competente da Comarca e ao respectivo representante do
Ministério Público a relação dos alunos que apresentem
quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual
permitido em lei.
24 - Cada modalidade de ensino, tem seus fins, objetivos e
regras a serem cumpridas no processo educacional. A
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica será
organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao ensino fundamental.
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas,
distribuída no mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho
educacional.
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas
diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a
jornada integral.
IV - controle de frequência pela instituição de educação
pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta
por cento) do total de horas.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, III e IV.
b) Apenas as afirmativas I e II.
c) Apenas a afirmativa IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
3

25 - As leis são criadas para regulamentar, orientar e
direcionar nossos direitos e deveres, as leis são as regras que
devemos seguir. Na educação não é diferente as leis são
criadas para podermos nos basear e nos direcionar. Assim a
LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003 vem
estabelecer:
a) que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio,
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre
História e Cultura Afro-Brasileira.
b) que as escolas públicas atendam todos os alunos em horário
integral.
c) que o Ensino Fundamental seja ofertado a crianças de 4 a 17
anos.
d) que a língua estrangeira oficial a ser ministrada nas escolas
seja o Inglês.
26 - Dentre muitos dos direitos e deveres estabelecidos no
Estatuto da Criança e do adolescente o artigo 60 da referida
lei institui que:
a) os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus
filhos ou pupilos na rede regular de ensino.
b) a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência.
c) é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de
idade, salvo na condição de aprendiz.
d) a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito
e à dignidade como pessoas humanas em processo de
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e
sociais garantidos na Constituição e nas leis.
27 - Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº
8.069/90 é correto afirmar:
I - Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao
adolescente.
II - Esta lei garante que a criança e o adolescente gozem 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 físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade.
III - Esta lei estabelece que 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.
IV - Esta lei dispõe que nenhuma criança ou adolescente
será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas II, III e IV.
b) Apenas as afirmativas I e II.
c) Apenas as afirmativas I e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

28 - A avaliação escolar é parte integrante que compõe os
elementos dos trabalhos pedagógicos, é através da avaliação
que o professor poderá fazer intervenções pedagógicas e em
alguns casos encaminhamento para profissionais
competentes dependendo da dificuldade do aluno. Sobre a
avaliação na educação Infantil podemos afirmar que:
I - a avaliação se dará pela observação crítica e criativa das
atividades, das brincadeiras e interações das crianças no
cotidiano escolar.
II - a avaliação deverá ser a base classificatória para a etapa
seguinte de ensino.
III - a avaliação deverá conter parecer descritivo sobre o
desenvolvimento da criança, sem objetivo de seleção,
promoção ou classificação para etapas seguintes.
IV - para a avaliação da educação infantil poderá ser
utilizado múltiplos registros feitos por adultos (fotos,
portfólios, fotografias, desenhos etc...) e demais atividades
realizadas pela criança.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, II e IV.
b) Apenas as afirmativas I, III e IV.
c) Apenas as afirmativas II e III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
29 - São funções inerentes ao cargo de auxiliar de creche as
seguintes ações, EXCETO:
a) executar tarefas pertinentes ao atendimento e cuidados
especiais cabíveis ao devido tratamento, acompanhamento,
higienização, alimentação e entretenimento de crianças.
b) auxiliar o professor nas atividades diárias.
c) realizar a matricula escolar de todos os alunos no início do
ano letivo.
d) zelar pelas crianças na ausência do professor.
30 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos
sistemas de ensino ficando responsáveis pela manutenção e
desenvolvimento do ensino público. Cada órgão deverá
então repassar anualmente uma porcentagem de suas
receitas para a educação, sendo assim, qual o porcentual
mínimo que cada órgão deverá destinar de suas receitas
parar a educação pública?
a) A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por
cento ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis
Orgânicas, da receita resultante de impostos.
b) A União aplicará, anualmente, nunca mais de dezoito, e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e oito por
cento ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis
Orgânicas, da receita resultante de impostos.
c) A União aplicará, anualmente, nunca menos de vinte, e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, quarenta e cinco
por cento ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis
Orgânicas, da receita resultante de impostos.
d) A União aplicará, anualmente, nunca menos de vinte e cinco,
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cinquenta por
cento ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis
Orgânicas, da receita resultante de impostos.
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