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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
PROCESSO SELETIVO 01/2021
FUNÇÃO:MONITOR DE CRECHE
PORTUGUÊS

MINHA INFÂNCIA

Éramos quatro as filhas de minha mãe.
Entre elas ocupei sempre o pior lugar.
Duas me precederam – eram lindas, mimadas.
Devia ser a última, no entanto,
veio outra que ficou sendo a caçula.
Quando nasci, meu velho Pai agonizava,
logo após morria.
Cresci filha sem pai,
secundária na turma das irmãs.
Eu era triste, nervosa e feia.
Amarela, de rosto empalamado.
De pernas moles, caindo à toa.
Os que assim me viam – diziam:
“- Essa menina é o retrato vivo
do velho pai doente”..
Cora Coralina
1. As evocações da infância são permeadas:
a) Pelo humor
b) Pela revolta
c) Pela dor e melancolia
d) Pela indiferença
2. O antônimo de empalamado é:
a) Curado
b) Doente
c) Amarelado
d) Rijo
3. Assinale a alternativa incorreta segundo o padrão de norma culta:
a) Paula e Camila saíram sós.
b) Perdemos bastantes chances de conquistarmos o diploma.
c) Logo após o sinal, é proibido entrada.
d) Segue anexo os documentos solicitados.
4. Assinale a alternativa cujos termos em destaque são termos essenciais da
oração:
a) Docemente ela morreu.
b) Ao longo do ano, muitos alunos desistem do curso.
c) Nós escutamos uma única balada.
d) Sandra foi ouvida pelo diretor da escola.

5. Indique as classes gramaticais dos termos sublinhados:
I. Ele está muito alegre hoje.
II. Há muito homem que não valoriza a vida.
III. Já há bastantes roupas em seu armário.
IV. Nem tudo foi comprado este semestre.
V. Não comia peixe, nem carne, só vegetais.
a)
b)
c)
d)

advérbio, pronome, adjetivo, advérbio, pronome, conjunção, advérbio.
pronome, advérbio, adjetivo, pronome, substantivo, pronome, adjetivo.
advérbio, pronome, advérbio, pronome, pronome, conjunção, advérbio.
pronome, pronome, advérbio, advérbio, substantivo, pronome, advérbio

MATEMÁTICA
6. Sabendo que em uma sala de estudantes, 9 alunos têm menos de 15 anos,
e que eles correspondem a 3/8 do número total de alunos na sala, calcule
quantos alunos há nessa sala.
a) 27.
b) 24.
c) 20.
d) 18.
7. Um galão de suco de uva enche 63 garrafas de 0,7 litro cada uma. Quantas
garrafas de 0,9 litro o galão consegue encher?
a) 39.
b) 45.
c) 49.
d) 53.
8. Maria levou seus seis filhos ao mercado para comprar ovos. Cada filho
levava seis caixinhas. Cada caixinha continha seis ovos. Quantos ovos Maria
comprou?
a) 36.
b) 66.
c) 216.
d) 316.
9. Sabendo que uma maquete é de 1:250 e que a torre nela representada tem
16cm de altura, pode-se afirmar que a altura da torre, após a construção, será
de:
a) 4 metros.
b) 40 metros.
c) 400 metros.
d) 4000 metros.
10. José, Sueli e Marcelo têm ao todo 100 reais. Se Marcelo somar sua quantia
ao dobro da soma das quantias de José e Sueli, irão ter 150 reais. Se José
somar sua quantia com o dobro da soma das quantias de Sueli e Marcelo,
terão 180 reais.

Calcule as quantias que José, Sueli e Marcelo possuem, respectivamente.
a) 10, 55, 35.
b) 15, 20, 65.
c) 20, 30, 50.
d) 30, 40, 30.
CONHECIMENTOS GERAIS
11. Qual o valor do salário mínimo desde 01/01/2021 , conforme a Medida
Provisória nº1.021, publicada no Diário Oficial da União, no dia 30/12/2020?
a) R$ 1.067
b) R$ 1.088
c) R$ 1.100
d) R$ 1.108
12. Projeto de lei aprovado 30/12/2020 pelo Senado ________ determina que
as mulheres têm direito a interromper voluntariamente a gravidez até a 14ª
semana de gestação. Após este período, o aborto será permitido apenas em
casos de risco de vida para a gestante ou quando a concepção é fruto de um
estupro. Completa corretamente a lacuna:
a) do Chile.
b) da Bolívia.
c) do Paraguai.
d) da Argentina.
13. De acordo com a história do município de Roseira, o povoado que deu
origem ao município de Roseira surgiu em torno da Capela de Nossa Senhora
do Rosário, hoje chamada:
a) Nossa Senhora da Piedade.
b) São Benedito.
c) Santa Terezinha.
d) Sant`Ana de Roseira.
14. De acordo com a história do município de Roseira, a partir de 1840, os
engenhos de açúcar foram transformados em fazendas de:
a) milho.
b) café.
c) trigo.
d) algodão.
15. NÃO faz parte da hidrografia de Roseira:
a) Rio Paraíba do Sul.
b) Ribeirão Pirapitingui.
c) Ribeirão Piratini.
d) Rio Bocaina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. De acordo com a Lei 9.394 de 1996, velar pelo cumprimento do plano de
trabalho de cada docente; prover meios para a recuperação dos alunos de
menor rendimento; articular-se com as famílias e a comunidade, criando
processos de integração da sociedade com a escola são responsabilidades:
a) da União.
b) do Estado.
c) do Município.
d) dos estabelecimentos de ensino.
17. De acordo com a Lei 8.069 de 1990, em caso de conflito entre direitos e
interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos,
devem prevalecer os direitos e os interesses:
a) do adotando.
b) dos seus pais biológicos.
c) dos seus pais adotivos.
d) do poder Judiciário.
18. Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Na fase dos dois aos três anos a imitação entre crianças pode ser uma
forma privilegiada de comunicação e para brincar com outras crianças.
b) A imitação é resultado da capacidade de a criança observar e aprender com
os outros e de seu desejo de se identificar com eles, ser aceita e de diferenciarse.
c) A imitação deve ser entendida como uma cópia ou repetição mecânica. Se
realizada de maneira não educativa, o indivíduo se torna apenas uma réplica
de outros, o que caracteriza falta de personalidade na criança.
d) A imitação é também uma forma de aprendizagem observacional, permitindo
a transferência de informações entre indivíduos.
19. Julgue as seguintes afirmativas sobre orientações didáticas para crianças
de zero a três anos:
I. A auto-estima que a criança aos poucos desenvolve é, em grande parte,
interiorização da estima que se tem por ela e da confiança da qual é alvo.
II. É importante que os adultos refiram-se a cada criança pelo nome, bem como
assegurem que conheçam os nomes de todos.
III. Desde pequenos, os bebês já manifestam suas preferências e são, também,
capazes de escolher. Para isso dependem diretamente da mediação do adulto
que interpreta suas expressões faciais ou choro como indícios de preferência
por uma ou outra situação.
IV. Junto aos bebês, a intervenção educativa deve satisfazer suas
necessidades de higiene, alimentação e descanso. À medida que vão
crescendo, o monitor pode incentivá-los a participar ativamente dessas
atividades de atendimento das necessidades.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I e IV.
d) todas afirmativas.

20. Sobre o sono e repouso das crianças, pode-se afirmar que:
a) Os horários de sono e repouso devem ser rigorosamente definidos.
b) Para crianças maiores que frequentam instituições de período integral é
aconselhável prever um momento em que possam relaxar, com atividades mais
livres e tranquilas, em que possam repor suas energias ou terem sua
necessidade de privacidade e de isolamento respeitada.
c) Aconselha-se manter os bebês e crianças que estão dormindo, ou desejando
fazê-lo, em ambientes claros e ruidosos para que se acostumem com a rotina
do local.
d) Crianças que gostam de ser embaladas ou acalentadas com toques e
canções de ninar devem ter esses rituais excluídos da rotina pois o monitor
deve pensar na coletividade.
21. É considerada Escola Inclusiva:
a) aquela que abre espaço para todas as crianças, abrangendo aquelas com
necessidades especiais.
b) aquela que inclui em seus processos a criança e toda sua família.
c) escolas particulares que disponibilizam vagas para crianças carentes.
d) escolas que disponibilizam em sua carga horária a realização de atividades
extracurriculares.
22. Para que as aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é preciso que se
considere, na organização do trabalho educativo:
a) a interação somente de crianças da mesma idade.
b) que se desqualifique qualquer conhecimento prévio de qualquer natureza a
fim de não interferir na aprendizagem dos demais alunos.
c) a individualidade e a diversidade.
d) que as atividades sempre apresentem baixo grau de desafio para que as
crianças não se sintam frustradas em não conseguir cumpri-las.
23. Sobre o movimento e a infância, julgue:
I. Quanto maior a criança, mais ela precisa de adultos que interpretem o
significado de seus movimentos e expressões, auxiliando-a na satisfação de
suas necessidades.
II. A grande independência que andar propicia na exploração do espaço é
acompanhada também por uma maior disponibilidade das mãos: a criança
dessa idade é aquela que não pára, mexe em tudo, explora, pesquisa.
III. Gradativamente, o movimento começa a submeter-se ao controle voluntário,
o que se reflete na capacidade de planejar e antecipar ações — ou seja, de
pensar antes de agir — e no desenvolvimento crescente de recursos de
contenção motora.
IV. O maior controle sobre a própria ação resulta em aumento da impulsividade
motora que predominava nos bebês.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II e III.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas.

24. A partir _______, a criança desenvolve seu senso de identidade,
reconhecendo-se como uma pessoa, atribuindo conceitos a si mesma. É um
momento em que a criança começa a reivindicar maior autonomia, quando os
pais devem ajudá-la a fixar os limites e, ao mesmo tempo, encontrar sua
autonomia e ter maior independência. Preenche corretamente a lacuna:
a) de dois anos.
b) de quatro anos.
c) de cinco anos.
d) de oito anos.
25. Caso uma criança apresente crise convulsiva, deve-se:
a) colocar um objeto rígido entre os dentes da criança para que ela não morda
a língua.
b) um indivíduo conter a cabeça da criança entre as pernas com a cabeça para
cima enquanto outro contém os braços e as pernas para que a criança não se
machuque.
c) virar o rosto da vítima para o lado, evitando assim a asfixia por vômitos ou
secreções.
d) jogar água fria no rosto e não deixar a criança dormir após o episódio de
convulsão.

