MONITOR DE CRECHE
______________________________________________________________
Responda as questões 1 e 2 , referente ao poema Quando as crianças
brincam. do poeta português mais conhecido pelo mundo, Fernando Pessoa.
QUANDO AS CRIANÇAS BRINCAM
Quando as crianças brincam
E eu as oiço brincar,
Qualquer coisa em minha alma
Começa a se alegrar.
E toda aquela infância
Que não tive me vem,
Numa onda de alegria
Que não foi de ninguém.
Se quem fui é enigma,
E quem serei visão,
Quem sou ao menos sinta
Isto no coração.
01-Sobre o poema, assinale a alternativa incorreta:
a)Ao ouvir as crianças brincando, o eu lírico se alegra ao lembrar-se de sua
feliz infância.
b) Há certa tristeza do sujeito poético ao rememorar uma época da vida que
não foi como ele gostaria.
c) O eu lírico tem um sentimento alegre ao imaginar como sua infância
poderia ter sido feliz
d) A memoria de Pessoa é estimulada pelos movimentos das crianças,
principalmente pelo som.
02- O eu lírico demonstra:
a) Apatia
b) Ambivalência
c)Agressividade
d) Indiferença.

03-Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta de língua:
a) Água é bom para a saúde.
b) É permitido a venda de alimentos no colégio..
c) Ela não conseguiu provar que estava quites com a justiça.
d) Os guardas estão sempre alertas.
04-“Em uma leva de estudos recentes, os psiquiatras descobriram que fazer
caminhada produz novos neurônios e aumenta a atividade mental”
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a classe gramatical das
palavras destacadas:
a) numeral, substantivo, verbo, advérbio, adjetivo.
b) artigo, adjetivo, substantivo, substantivo, substantivo.
c) numeral, adjetivo, advérbio, pronome, substantivo.
d) artigo, substantivo, verbo, adjetivo, adjetivo.
05- Assinale a alternativa correta:
a) Os termos essenciais da oração são: predicado e objeto direto.
b) Os termos integrantes da oração são: sujeito e predicado.
c) Os sujeitos determinados de uma oração podem ser simples, compostos ou
implícitos.
d) Não existem orações sem sujeito.
6- Complete a lacuna, de acordo com o artigo 55, da Lei Orgânica de Queluz::
Compete privativamente ____________ a iniciativa das leis que versem sobre:
I – Regime jurídico dos servidores;
II – Criação de cargos, empregos e funções na administração direta e
autárquica do Município, ou aumento de sua remuneração;
III – Orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual;
a) Aos Vereadores
b) Ao Prefeito
c) Ao Presidente da Câmara.
d) Aos sindicatos de Classe.
7- A Lei Orgânica Municipal de Queluz poderá ser emendada mediante
proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal.
II – do Prefeito Municipal;
III – de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 10
(dez) por cento dos eleitores do Município.
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
8- A vereadora Marielle Franco que defendia os direitos humanos e moradores
das favelas foi morta a tiros no centro do Rio de Janeiro, em 14 de março de
2018. Ela representava o:
a) PT

b) PSOL
c) PDT
d) PSDB
9.- Diante da escalada da crise na Venezuela que leva cada vez mais
venezuelanos a cruzarem as fronteiras rumo ao Brasil em busca de uma vida
melhor, qual o estado brasileiro é a principal porta de entrada dos imigrantes
que fogem da crise de abastecimento de alimentos, do colapso dos serviços
públicos e de uma inflação de 700% no país vizinho.?
a) Roraima
b) Rondônia
c) Amazonas
d) Amapá
10.-.O Município de Queluz finalizou em 15 de marco de 2018 a aquisição do
imóvel onde funciona atualmente o Centro Cultural Malba Tahan,. Sobre o
imóvel:
I-O referido imóvel foi penhorado pela Justiça do Trabalho em decorrência de
débitos trabalhistas da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Queluz,
sendo determinada a sua alienação por iniciativa particular, quando então o
Município procedeu a sua aquisição.
II-A Prefeitura visou preservar a cultura e promover a educação em Queluz,
pois o casarão onde hoje se situa o Centro Cultural Malba Tahan foi construído,
em 1824, e abriga atualmente a única biblioteca pública do Município,
III-O prédio também abriga os acervos históricos da revolução de 1932, história
de Queluz, do Judiciário, e também funciona como ponto do programa Acessa
São Paulo.
Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II, III
11-Assinale a alternativa incorreta de acordo com a Constituição Federal do
Brasil:
a) Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.
b) São Poderes da União, dependentes entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
c) A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.
d) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos
próprios.
12- De acordo com a Lei 9394 de 1996 e suas atualizações, o dever do Estado
com educação pública escolar será efetivado mediante a garantia de educação
infantil gratuita às crianças de até:
a) 5 (cinco) anos de idade.
b) 8 (oito) anos de idade.
c) 10 (dez) anos de idade.
d) 12 (doze) anos de idade.

13-De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a vacinação das
crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias é:
a) facultativa.
b) relativa.
c) obrigatória.
d) arbitrária.
14- Ainda de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a colocação
em família substituta far-se-á mediante:
a) guarda.
b) tutela.
c) adoção.
d) todas afirmativas corretas.
15- A Referência Curricular Nacional para Educação Infantil afirma que a
pluralidade cultural:
a) caracteriza a população brasileira mas não marca as instituições de
educação infantil.
b) deve se limitar às comemorações festivas.
c) de ser julgada com padrões moralistas rígidos antes de serem incluídos na
educação infantil.
d) possibilita a ampliação de horizontes tanto para o professor quanto para a
criança.
16.- De acordo com a Referência Curricular Nacional para Educação Infantil, o
ingresso das crianças nas instituições:
a) é sempre cercado de reações e situações positivas.
b) pode criar ansiedade tanto para elas e para seus pais como para os
professores.
c) não sofre influencia de outros membros da família.
d) segue uma seqüência rígida de manifestações emocionais e tem um tempo
pré-determinado para se efetivar o processo.
17.- De acordo com a Referência Curricular Nacional para Educação Infantil, a
prática da educação infantil deve se organizar de modo que as crianças
desenvolvam as seguintes capacidades:
I. desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais
independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas
limitações.
II. descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem-estar.
III. estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças,
fortalecendo sua auto-estima e ampliando gradativamente suas possibilidades
de comunicação e interação social.
IV. brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e
necessidades.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa está correta.

b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
18.- Sobre crianças com transtorno de comportamento na escola, é correto
afirmar que:
a) Os transtornos de comportamento são simplesmente birra de crianças
mimadas.
b) Sempre deve-se advertir as crianças de maneira enérgica.
c) O ponto em comum de todas as maneiras de lidar com o transtorno de
comportamento é o diálogo.
d) Acompanhamento e atenção dos pais não interferem de maneira positiva no
transtorno de comportamento.
19.- Assinale a alternativa correta sobre a febre:
a) Febre é a elevação da temperatura corporal abaixo do normal.
b) Toda vez que houver suspeita que o escolar esteja com febre, deve-se aferir
a temperatura com o dorso da mão.
c) A maior parte das febres em crianças é decorrente de infecções virais
benignas.
d) Deve-se agasalhar bem o escolar com febre.
20.- Assinale a alternativa incorreta sobre convulsão:
a) Caracteriza-se pela ocorrência de uma série de contrações rápidas e
involuntárias dos músculos.
b) Pode ter várias causas como epilepsia, infecções, tumor cerebral, trauma na
cabeça etc.
c) Geralmente é acompanhada de perda de consciência.
d) A saliva eliminada pela vítima durante a convulsão é contagiosa.

