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Estado de Santa Catarina
Município de São Miguel do Oeste
Caderno de Provas
Edital de Processo Seletivo nº 001/2015

Prova: Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Prova para provimento do cargo de:
AUXILIAR DE CRECHE

TIPO DE PROVA: 01 GABARITO

INSTRUÇÕES:
•
•
•
•
•
•

Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, de material transparente.
Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas.
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.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA.

VOCÊ DEVE:
•

•
•

Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder,
conforme ao lado demonstrado.
Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA.
Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): →

ATENÇÃO:
•
•
•
•
•

As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de
sua prova e/ou questões.
É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA.
A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do
CARTÃO DE RESPOSTA.
A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Nas creches os medicamentos só poderão ser administrados às crianças sob prescrição médica.
São cuidados que a (o) auxiliar de creche deve ter na administração de medicamentos para as
crianças:
(__) A dose do medicamento deve ser conferida no copo de medida, antes da criança ingerir;
(__) Escrever no frasco do medicamento o nome da criança, informando os horários e a
dosagem;
(__) Manter o medicamento sempre ao alcance das crianças, para não esquecer o horário.

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas:
A) F-F-V.
B) V-V-F.
C) F-V-F.
D) V-F-F.

02. São procedimentos corretos na troca de fraldas das crianças, exceto:
A) Deve-se retirar o excesso de fezes e/ou urina com algodão úmido ou lenço umedecido,
passando no sentido da genitália para o ânus.
B) Deve-se evitar o contato das fezes com a genitália.
C) Não se deve nunca deixar a criança sozinha na bancada de troca de fraldas.
D) Caso a criança tenha assaduras somente a pomada de óxido de zinco poderá ser
aplicada.

03. Quanto à higiene bucal das crianças é correto que:
A) A escova dental seja de uso individual.
B) A escova dental seja compartilhada somente entre duas crianças.
C) A escova dental seja compartilhada somente entre quatro crianças.
D) A escova dental seja compartilhada somente entre seis crianças.

04. Lavar as mãos deve ser um hábito para as crianças dentro da creche. O momento de higiene das
mãos deve ser prazeroso e auxiliado pelas (os) auxiliares de creche. A lavagem das mãos deve
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ocorrer de acordo com a capacidade de cada faixa etária. São momentos em que as crianças devem
lavar as mãos:
I – Antes das refeições;
II – Após o uso do penico ou do sanitário;
Dos itens acima:
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas o item II está correto.
C) Ambos os itens estão corretos.
D) Ambos os itens estão incorretos.

05. Os materiais pedagógicos e os brinquedos devem atender alguns critérios, que são:
I - Bom estado de conservação e higienização adequada;
II - Forma e tamanho adequados à faixa etária das crianças atendidas;
III - Utilização somente da cor branca para os brinquedos das crianças com até dois anos.
Dos itens acima:
A) Somente o item II está correto.
B) Somente o item I está incorreto.
C) Somente o item III está incorreto.
D) Somente os itens II e III estão corretos.

06. Assinale a alternativa incorreta. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, que:
A) Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de
recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a
infância e a juventude.
B) Poder Público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário,
seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e
adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório.
C) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular
de ensino.
D) Atendimento

educacional

especializado

exclusivamente na rede regular de ensino.

aos

portadores

de

deficiência,
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07. Conforme o Estatuto da Criança e do adolescente determina, os responsáveis por
estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos,
assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que:
A) Não seja permitida a entrada de crianças e adolescentes após as vinte e duas horas.
B) Não seja permitida a entrada de crianças e adolescentes sem acompanhante responsável.
C) Não seja permitida a entrada de crianças e somente permitido a permanência de
adolescentes maiores de quatorze anos.
D) Não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes menores de
dezoito anos.

08. Assinale a alternativa incorreta. Para a criança que apresentar convulsão, os procedimentos de
primeiros socorros devem ser:
A) Afastar os objetos ao redor da criança.
B) Proteger a cabeça da criança.
C) Afrouxar as roupas da criança.
D) Medicar imediatamente a criança com ácido acetilsalicílico.

09. A roda de história é um momento muito prazeroso para as crianças. A leitura propícia para as
crianças, a ampliação do seu vocabulário. A leitura na educação infantil é fundamental no
desenvolvimento:
A) Das habilidades físicas.
B) Da coordenação motora.
C) Da linguagem.
D) Da mobilidade.

10. O bom relacionamento com os demais colegas no trabalho é fundamental para a conquista dos
objetivos coletivos. É uma atitude correta para o bom relacionamento no trabalho:
A) Procurar a causa das antipatias.
B) Dizer categoricamente: “Não concordo! Você está errado”, a todo o momento.
C) Cortar a palavra de quem está falando.
D) Usar normas de etiqueta social, aplicando-as corretamente palavras de boa educação
como: obrigada, por favor e com licença.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

11. A capital do estado de Santa Catarina, antes de ser nomeada como Florianópolis tinha o nome
de:
A) Nossa Senhora do Desterro.
B) Nossa Senhora da Abdicação.
C) Nossa Senhora Auxiliadora.
D) Nossa Senhora do Amparo.

12. A maior festa alemã das Américas, a Oktoberfest de Blumenau, é realizada na região Catarinense
do:
A) Vale do Açúcar.
B) Vale dos Reis.
C) Vale Europeu.
D) Vale da Saudade.

13. Caracterizado pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura,
perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar, a ditadura militar foi o
período da política em que os militares governaram o Brasil. Este período teve início no ano de:
A) 1955.
B) 1958.
C) 1960.
D) 1964.
14. O Brasão de Armas de São Miguel do Oeste – SC é de autoria do heraldista:
A) Professor Marcus Antonio Faria.
B) Professor Arcinóe Antonio Peixoto de Faria.
C) Professor Eliseu José Peixoto da Rocha.
D) Professor Antonio Gabriel da Rocha Cruz.

15. Responda corretamente conforme o disposto na Lei Orgânica Municipal de São Miguel do Oeste
- SC.
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Artigo 151. O ensino religioso, de matrícula facultativa constitui disciplina dos horários das escolas
oficiais do Município e será ministrado de acordo com o programa aprovado pelo:
A) Conselho Interministerial da Educação Religiosa.
B) Conselho Interministerial de Pastores e Padres.
C) Conselho Interministerial Cristão.
D) Conselho Interministerial Multicultural.

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
(Texto)

16. Em relação às ideias do texto, analise as proposições e assinale a alternativa correta:
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I. O vídeo divulgado pelo Whatsapp tratava-se de uma encenação de artistas.
II. A internet é também uma plataforma de divulgação de ideias.
III. São considerados crimes os atos de preconceito e discriminação mesmo que praticados “online”.
IV. A internet não é a responsável pelos abusos cometidos no ambiente “online”, ela apenas
aumenta a propagação dos ocorridos.
A) Apenas III e IV estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas.
C) Apenas II, III e IV estão corretas.
D) I, III e IV estão corretas.

17. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a alternativa incorreta:
A) A palavra “violação” (linha 16) pode ser substituída por “contravenção”, sem alteração de
sentido.
B) A frase “Se no passado apenas assistíamos a programas de televisão” (linhas 9 e 10)
está incorreta, pois não se deve iniciar a oração com o pronome reflexivo.
C) A expressão “professor da Universidade Federal do ABC” (linhas 21) está isolada entre
vírgulas por tratar-se de um aposto.
D) Caso a expressão “órgãos responsáveis” (linha 26) fosse substituída pela palavra
“autoridades”, imediatamente antes desta haveria ocorrência de crase na forma “às”.
18. Substituindo os termos destacados (sublinhados) abaixo por pronomes oblíquos átonos, a
alternativa correta quanto à colocação é, na ordem em que as frases aparecem:
I. Direi uma informação a você.
II. Ninguém apoia o menino.
III. Júlia tinha indicado o filme às amigas.
A) Dir-lhe-ei; o apoia; o tinha indicado.
B) Lhe direi; o apoia; tinha o indicado.
C) Dir-lhe-ei; apoia-o; tinha indicado-o.
D) Lhe direi; apoia-o; o tinha indicado.

19. Indique a alternativa na qual as palavras completam corretamente os espaços das frases abaixo
na ordem em que aparecem:
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I. Após a sentença foi expedido o ______________ de prisão do criminoso.
II. O futuro permanece ______________.
III. O risco de o deputado ser ______________ é _______________.
A) Mandado; incerto; cassado / iminente.
B) Mandato; inserto; caçado / iminente.
C) Mandado; incerto; cassado / eminente.
D) Mandato; inserto; caçado /eminente.
20. Com relação ao uso das normas de regência e concordância, nas frases abaixo, marque (C) para
certo e (E) para errado e, depois, assinale a alternativa que contém a sequência correta.
( ) É preciso ter amor à vida.
( ) Júlia tinha dentes e boca lindos.
( ) Agora é meio dia.
( ) Daqui até a praia é dois quilômetros.
( ) Houveram muitos erros na administração da escola.
A) E – E – C – C – C.
B) E – C – E – E – E.
C) C – C – C – E – E.
D) C – C – E – C – C.

