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PROVA CARGO AUXILIAR 

 

Língua Portuguesa 

Leia o texto para responder às questões de números 

01 a 03. 

      “Roda, roda, roda, pé, pé, pé, roda, roda, roda, 

caranguejo peixe é.” Será que as crianças de hoje 

ainda cantam assim? Do que elas brincam: “Há 

uma cultura da infância muito viva no Brasil e 

devemos prestar atenção nela”, constata Renata 

Meirelles, coordenadora do projeto Território do 

Brincar. 

     Apesar desta diversidade, Renata admite que os 

empecilhos para que as práticas infantis se 

desenvolvam são grandes. Afinal a interação entre 

os mais novos tem diminuído. Em muitas cidades, 

as brincadeiras de rua mudaram de endereço: agora 

estão nas áreas comuns dos prédios e nos parques. 

Também têm lugar em organizações não 

governamentais (ONGs) e no pátio das escolas, que 

as crianças frequentam após as aulas para 

atividades do contraturno; sua vida está cada vez 

mais institucionalizada e, nesses locais, há quase 

sempre um adulto indicando o que devem fazer. 

Normalmente são divididas por idade, o que gera 

grupos homogêneos e dificulta a troca de 

repertórios. “Criança sem tempo livre perde o 

espaço mais intrínseco do brincar, que é a liberdade 

de decidir e de construir”, avalia. 

 
(Ana Lígia Scachetti, Quem quer brincar, põe o dedo aqui. 

Nova Escola, nº 252, maio, 2012. Adaptado.) 

 

1) É correto afirmar que o texto: 

 A) responsabiliza a escola por impedir as 

brincadeiras infantis.  

B) critica o governo por delegar às ONGs a tarefa 

de ensinar e brincar.  

C) orienta as famílias a permitirem que as crianças 

brinquem na rua.  

D) sugere que as escolas abram mais espaços para 

as brincadeiras cotidianas. 

 

 

2) Segundo o texto, em relação à faixa etária, a 

formação de grupos homogêneos de crianças. 

A) é adequada, pois garante menor quantidade de 

conflitos. 

B) gera a institucionalização da vida infantil, 

exigindo sempre a presença de um adulto.  

C) é bem sucedida quando todas as crianças 

escolhem o mesmo tipo de brincadeira. 

D) obriga a presença de um adulto para que haja a 

mediação de conflitos.  

 

3) “Criança sem tempo livre perde o espaço 

intrínseco do brincar, que é a liberdade de decidir 

e de construir”. 

Dentre as palavras a seguir, a que apresenta sentido 

oposto à destacada nesse trecho é: 

A) interno. 

B) inerente.  

C) exterior.  

D) íntimo  

 

4) Assinale a alternativa em que a palavra não tem 

suas sílabas corretamente separadas: 

A) in-te-lec-ção  

B) cre-sci-men-to  

C) oc-ci-pi-tal  

D) ca-a-tin-ga  

 

5) A frase inteiramente correta quanto à 

concordância verbal é: 
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 A) Será que ainda é possível prever as manobras 

do governo, neste cenário econômico que se 

caracteriza por tantas incógnitas?  

B) Por que se permite as cenas de violência, de que 

estão recheadas a televisão brasileira?  

C) As pessoas que se vem mostrando satisfeitas 

com o país são as beneficiárias das medidas que se 

veio implantando.  

D) Se qualquer um de nós lhes emprestássemos 

apoio, mereceriam o repúdio de toda a população.  

 

6)  Assinale a alternativa de vocábulo corretamente 

acentuado: 

 A) ítens  

B) ítem  

C) hífen  

D) rítmo  

 

Matemática 

 

7) Dalva tinha 35 reais e Luís tinha 49. Luís deu 

certa quantia a Dalva e Dalva, então, ficou com o 

dobro da quantia de Luís. 

A quantia em reais que Luís deu a Dalva foi de: 

A) 20 reais. 

B) 21 reais. 

C) 22 reais. 

D) 23 reais. 

 

8) O salário mensal de Maria é de 800 reais. Em 

agosto, ela teve um aumento e passou a ganhar 920 

reais. 

O aumento percentual que Maria ganhou em seu 

salário foi de: 

A) 12% 

B) 15% 

C) 18% 

D) 20% 

 

9) Em uma casa há quatro lâmpadas, a primeira 

acende a cada 27 horas, a segunda acende a cada 45 

horas, a terceira acende a cada 60 horas e a quarta 

só acende quando as outras três estão acesas ao 

mesmo tempo. De quantas em quantas horas a 

quarta lâmpada vai acender? 

A) Depois de 220 horas 

B) Depois de 80 horas 

C) Depois de  610 horas 

D) Depois de 540 horas 

 

10) Todo ano é realizada a festa junina na Escola 

de Educação Infantil de uma determinada cidade. 

Sabendo-se que de hoje até a realização da festa 

faltam 840 horas e que todos já estão envolvidos na 

organização do evento, pode-se afirmar que o 

número de semanas, correspondente ao total de 

horas que faltam para a realização da festa, 

equivale a: 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

 

11) Um escritor escreveu, em certo dia, as 20 

primeiras páginas de um livro. A partir desse dia, 

ele escreveu a cada dia tantas páginas quanto havia 

escrito no dia anterior mais 5 páginas. Se o escritor 

trabalhou 4 dias, então ele escreveu: 
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A) 80 páginas 

B) 85 páginas 

C) 95 páginas 

D) 110 páginas 

 

12) Um professor de ginástica estava escolhendo 

músicas para uma aula. As quatro primeiras 

músicas que ele escolheu totalizavam 15 minutos, 

sendo que a primeira tinha 3 minutos e 28 segundos 

de duração, a segunda, 4 minutos e 30 segundos, e 

as duas últimas, exatamente a mesma duração. 

Qual era a duração da terceira música? 

A) 3 min 1 s 

B) 3 min 31 s 

C) 3 min 51s 

D) 4 min 1s 

 

Conhecimentos Gerais 

 

13) Na madrugada do dia 30 de abril para o dia 1º 

de maio deste ano, um incêndio provocou o 

desabamento de um edifício de 24 andares. O 

desabamento do edifício expôs o drama 

habitacional, o qual milhares de pessoas não 

possuem condições digna de moradia. Assinale a 

alternativa que corresponde ao estado de 

localização deste edifício: 

A) Minas Gerais 

B) São Paulo 

C) Rio de Janeiro 

D) Santa Catarina 

 

14) Este ano completa 50 anos da morte de um dos 

grandes defensores dos Direitos Humanos. 

Assinale a alternativa que corresponde ao nome 

deste grande defensor: 

A) Ernesto Sabato 

B) Mahatma Gandhi 

C) Ernesto Che Guevara 

D) Martin Luther king 

 

15) O Ministério da Saúde anunciou uma 

campanha de emergência nos estados mais 

atingidos pela febre amarela: São Paulo, Rio de 

Janeiro e Bahia. A ideia é combater com maior 

agilidade a circulação do vírus. (G1, 10.01.2018.) 

A principal medida da campanha de emergência 

anunciada pelo governo está relacionada? 

A) à quarentena imposta às pessoas contaminadas 

pela doença, evitando com isso a sua transmissão 

nos ambientes urbanos. 

B) à busca pela população de macacos portadores 

da doença, com o objetivo de isolar os animais do 

convívio humano. 

C) a um mapeamento rigoroso dos casos de doença, 

com a finalidade de vacinar exclusivamente os 

bairros mais atingidos 

D) à aplicação de doses fracionadas da vacina, com 

o objetivo de ampliar o número de pessoas imunes 

à doença. 

 

 

Conhecimentos Específicos 

 

16) Entre outras concepções apresentadas no 

Referencial Curricular Nacional de Educação 

Infantil, educar a criança refere-se 
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A) aos cuidados relativos às suas necessidades 

físicas. 

B) ao ensino centrado no desenvolvimento de sua 

capacidade cognitiva. 

C) ao ensino estruturado a partir das linguagens 

escrita, científica, artística e matemática. 

D) aos cuidados, brincadeiras e aprendizagens 

integradas, de modo a contribuir para o seu 

desenvolvimento integral. 

 

17) De acordo com o Referencial Curricular 

Nacional de Educação Infantil, volume 1. O 

ambiente institucional deve ser um local onde: 

A) Desenvolva-se a cooperação e respeito entre os 

profissionais e entre e a família, a comunidade e as 

organizações políticas e econômicas. 

B) Favoreça uma atmosfera criada em um ambiente 

institucional infantil que proporcione um forte 

componente afetivo e político. 

C) As crianças precisam ser respeitadas em suas 

diferenças individuais, ajudadas em seus conflitos 

por adultos que sabem sobre seu comportamento. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

18) As concepções de criança, de processo de 

conhecimento, de como se dá a relação 

desenvolvimento-aprendizagem e a relação 

aprendizagem-ensino orientam a organização da 

prática pedagógica. Nesse sentido, que concepção 

de infância orienta as práticas educativas sugeridas 

no Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil? 

A) A criança é um ser histórico e social e sua 

infância se realiza nas relações com essa sociedade. 

B) A criança é um ser social que está em transição 

de uma etapa para outra da vida, porém sem 

autonomia. 

C) A criança é um ser individual, constituído a 

partir das suas próprias experiências. 

D) A criança é um ser natural, com potencialidades 

inatas que devem ser respeitadas para seu pleno 

desenvolvimento. 

 

19) As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, afirmam que as instituições de 

Educação Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para 

avaliação do desenvolvimento das crianças, sem 

objetivo de seleção, promoção ou classificação, 

garantindo:  

 

I-A observação crítica e criativa das atividades, das 

brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;  

II-Utilização de múltiplos registros realizados por 

adultos e crianças (relatórios, fotografias, 

desenhos, álbuns etc.);  

III-A continuidade dos processos de aprendizagens 

por meio da criação de estratégias adequadas aos 

diferentes momentos de transição vividos pela 

criança (transição casa/instituição de Educação 

Infantil, transições no interior da instituição, 

transição creche/pré-escola e transição pré-

escola/Ensino Fundamental);  

IV-Documentação específica que permita às 

famílias conhecer o trabalho da instituição junto às 

crianças e os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança na Educação Infantil;  
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V-A não retenção das crianças na Educação 

Infantil.  

 

A) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão 

corretas.  

B) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão 

corretas.  

C) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão 

corretas.  

D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

20) De acordo com a publicação do Ministério da 

Educação sobre os critérios para um atendimento 

em creches que respeite os direitos fundamentais 

das crianças, todas as alternativas correspondem 

aos direitos que as crianças tem em desenvolver sua 

curiosidade, imaginação e capacidade de 

expressão, exceto: 

A) Nossas crianças têm direito de aprender coisas 

novas sobre seu bairro, sua cidade, seu país, o 

mundo, a cultura e a natureza. 

B) Nossas crianças são incentivadas a se expressar 

através de desenhos, pinturas, colagens e 

modelagem em argila. 

C) Nossas crianças não precisam ter direito ao livro 

acesso a livros de história, pois ainda não sabem 

ler. 

D) Quando não sabemos explicar alguma coisa 

para as crianças, sempre que possível procuramos 

buscar informações adequadas e trazê-las 

posteriormente para elas. 

 

21) Em relação aos critérios para atendimento em 

creches, assinale a alternativa que não corresponde 

ao direitos a atenção individual: 

A) Observar as crianças com atenção para 

conhecermos melhor cada uma delas  

B) O diálogo aberto e contínuo com os pais nos 

ajuda a responder às necessidades individuais da 

criança  

C) A criança é ouvida, sempre procuramos saber o 

motivo da tristeza ou do choro das crianças  

D) Conversar e ser atencioso com as crianças no 

momento da troca de fraldas e do banho não 

corresponde aos direitos individuais da crianças, 

segundo o documento. 

 

22) “O tempo do relógio também influi na 

elaboração e na execução das rotinas. As rotinas 

podem ser classificadas quanto à sua abrangência 

de horário: turno integral e turno parcial” 

(BARBOSA, 2006, p. 146). 

Segundo a autora, as rotinas podem ser organizadas 

em: 

A) Turno parcial apresentam evidentemente, uma 

ênfase maior nas atividades ligadas à saúde, à 

higiene e à alimentação, pois o pressuposto 

assumido pelas instituições é que as tarefas não 

sejam executadas nas residências das crianças. 

 

B) Turno integral  acontece de modo diverso: como 

as crianças passam um turno de 8 a 12 horas dentro 

das instituições são trabalhados as atividades de 

higiene e as atividades cognitivas. Lúdicas e de 

formação de hábitos e atitudes. 
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C) Turno parcial apresentam evidentemente, uma 

ênfase menor nas atividades ligadas à saúde, à 

higiene e à alimentação, pois o pressuposto 

assumido pelas instituições é que as tarefas não 

sejam executadas nas residências das crianças 

D) Nenhuma das alternativas estão corretas 

 

23) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB N.º 9.394/1996), ao tratar da 

composição dos níveis escolares, estabelece que a 

educação básica compõe-se de 

A) ensino fundamental e ensino médio. 

B) educação infantil e ensino fundamental. 

C) educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio. 

D) ensino médio, educação especial e educação 

tecnológica 

 

24) Em relação a Educação Infantil, assinale a 

alternativa errada que não corresponde aos critérios 

estabelecidos na LDB Nº 9.394/1996): 

A) 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 

B) A educação infantil será oferecida em: creches, 

ou entidades equivalentes, para crianças de até três 

anos de idade. 

C)  A educação infantil será oferecida em: creches, 

pré-escolas, entidades de ensino fundamental e 

superior. 

D) A educação infantil será oferecida em: pré-

escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 

anos de idade. 

 

25) Em relação ao Título III- Do Direito a 

Educação e ao Dever de Educar estabelecidos na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB N.º 9.394/1996), assinale a alternativa 

errada: 

A) educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade 

B)  educação infantil gratuita às crianças de até 5 

(cinco) anos de idade;   

C) atendimento educacional especializado gratuito 

aos educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas 

e modalidades, preferencialmente na rede especial 

de ensino. 

D) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 

matrícula das crianças na educação básica a partir 

dos 4 (quatro) anos de idade.     

 

 26) De acordo com o ECA, considera-se: 

A) criança – pessoa até dez anos de idade 

incompletos; adolescente – pessoa entre dez e 

dezessete anos de idade. 

B) criança – pessoa até doze anos de idade 

incompletos; adolescente – pessoa entre doze e 

dezoito anos de idade. 

C) criança – pessoa até treze anos de idade 

incompletos; adolescente – pessoa a partir de treze 

anos até dezesseis anos completos. 



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

PREFEITURA DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

D) criança – pessoa até quatorze anos de idade 

incompletos; adolescente – pessoa que tem entre 

quatorze e dezoito anos completos. 

 

27) Segundo os artigos 15 e 16 do ECA, a criança 

e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito 

e à dignidade como pessoas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais conforme previsto na 

Constituição e nas leis. 

Entende-se como direito à liberdade os seguintes 

aspectos: 

 

I. ter direito de opinar e de se expressar; 

II. brincar, praticar esportes e divertir-se; 

III. participar da vida política, na forma da lei; 

IV. buscar refúgio, auxílio e orientação. 

 

Está correto o contido em: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D)  I, II, III e IV 

 

28) 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. Em relação ao direito 

assegurado, conforme art. 53 da Lei n.º 8.069, leia 

as afirmações e assinale V (verdadeiro) e F (falso). 

 

(  ) Ser respeitado pelos seus educadores. 

(  ) Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 

às instâncias superiores. 

(  ) Organizar e participar de entidades estudantis. 

(  ) Participar da definição e elaboração da proposta 

curricular do município. 

(  ) Ter acesso à escola pública e gratuita próxima 

de sua residência. 

 

A sequência correta é: 

A) F, V, V, F e F. 

B) V, V, V, V e F. 

C) F, V, F, V e F. 

D) V, V, V, F e V. 

 

29) Segundo Kramer (1999) o significa social e 

ideológico da criança e o valor social atribuído à 

infância têm sido objeto de estudo da: 

A) Filosofia 

B) Didática 

C) Sociologia 

D) Psicologia 

 

30) De acordo com o Referencial Curricular para a 

Educação Infantil Volume 1 em relação ao 

ambiente de cuidados, assinale a alternativa errada: 

A) A instituição necessita criar um ambiente de 

cuidado que considere as necessidades das 

diferentes faixas etárias, das famílias e as 

condições de atendimento da instituição. 

B) Não é possível, principalmente na creche, que 

alguns grupos iniciem o ano com determinadas 

características e necessidades, que estarão 

modificadas no final do primeiro trimestre. 

C) Assim nas instituições que atendem bebês e 

crianças pequenas, não se pode prever uma 
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organização do cotidiano de forma homogênea e 

que se mantenha o ano todo sem alterações. 

D) A organização dos momentos em que são 

previstos cuidados com o corpo, banho, lavagem de 

mãos, higiene oral, uso dos sanitários, repouso e 

brincadeiras ao ar livre, podem variar nas 

instituições de educação infantil, segundo os 

grupos etários atendidos, o tempo de permanência 

diária das crianças na instituição e os acordos 

estabelecidos com as famílias. 

 


