Cargo: Monitor de Creche
Português
Tem de ser equilibrista até o final. E suando muito, apertando o cabo da sombrinha aberta, com
medo de cair, olhando a distância do arame ainda a percorrer - e sempre exibindo para o
público um falso sorriso de serenidade. Tem de fazer isso todos os dias, para os outros, como
se na vida você não tivesse feito outra coisa, para você como se fosse a primeira vez, e a mais
perigosa. Do contrário, seu número será um fracasso.
Fernando Sabino
1-Fernando Sabino utilizou o texto para demonstrar:
I- Nossa vida pode ser comparada a de um equilibrista de circo
II- Igual ao equilibrista nossas metas são cumpridas com muito suor e esforço.
III- O equilibrista não deve ter nossa confiança porque tudo nele é falso.
IV- Todos nós podemos fracassar na vida.
Assinale a alternativa corretas:
a) I e II
b) I, II e III
c) I, II e IV
d) I, II, III e IV
2- Marque a alternativa que preenche corretamente a oração:
“Meu avô ............. uma................ Ontem, algumas ovelhas ........... e isso o deixou
muito..............”
a)
b)
c)
d)

Possui – xácara – escapoliram – chatiado
Possue – chácara – escapoliram – xatiado
Possue – xácara – escapuliram – xateado
Possui – chácara – escapuliram - chateado

3 – Indique onde a frase onde há uma forma verbal incorreta
a)
b)
c)
d)

Se você a ver, chame-me.
Não a vejo há dez anos.
Parece que foi ontem que a vi.
Veja! Nem parece que dez anos passaram

4 – Dadas as sentenças
I – Ela trouxe um livro para mim ler.
II – Ela trouxe um doce para eu comer.
III – Ela pediu para mim levar o bolo.
IV – Ela disse que o bolo era para mim.
Assinale a alternativa correta:
a) I e II
b) II e IV
c) I, II e III
d) I, II, III e IV

5-Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: “O contrato foi feito ......, mas ficou
tudo para ...... fazer.
a) Com nós – eu.
b) Conosco – eu.
c) Com nós – eu.
d) Conosco – mim.
Conhecimentos Gerais
6-De acordo com a Lei Orgânica do Município de Queluz: "A sede do Município dá-lhe o nome
e tem a categoria de ________, enquanto a sede do Distrito tem a categoria de _________ "
a) cidade, vila.
b) vila, cidade.
c) estado, logradouro.
d) município, bairro.
7-De acordo com a Lei Orgânica do Município de Queluz, o Governo Municipal é constituído:
a) pelos Poderes Legislativo e Executivo, dependentes entre si.
b) pelos Poderes Legislativo e Executivo, independentes e harmônicos entre si.
c) pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, dependentes entre si.
d) pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si.
8-- No dia 16/02/2019 terminou o horário de verão que vigorou para vários Estados do Brasil.
Qual dos Estados abaixo não utilizou o horário de verão?
a) Goiás
b) Espírito Santo
c) Mato Grosso
d) Tocantins
9- Ex-alunos matam oito pessoas em ataque a escola na Grande São Paulo, em 13 de março
de 2019. O massacre ocorreu na cidade de:

a) Suzano
b) Mogi das Cruzes
c) Campinas
d) São Bernardo do Campo
10- Líder guerrilheiro morto em 1969 que voltou a ser notícia com o filme biográfico de Wagner
Moura:
a) Carlos Marighela.
b) Juracy Magalhães.
c) Sérgio Paranhos Fleury.
d) José Eduardo Cardozo

11-Qual deputado federal reeleito em 2018, pelo PSOL-RJ, anunciou que não assumiria o novo
mandato em 2019 por ter recebido diversas ameaças de morte nos últimos meses?
a) Celso Russomanno.
b) Jean Wyllys.
c) Kim Kataguiri.
d) Tiririca.
12-Em que ano foi promulgada a atual Lei Orgânica de Queluz?
a) 2018
b) 2016
c) 2013
d) 2019
13- Em que data é comemorada, festa tradicional em Queluz, em homenagem ao padroeiro da
cidade?
a) 24 de junho
b) 15 de maio
c) 18 de novembro
d) 18 de janeiro
14- Segundo estimativa do IBGE, qual a população atual da cidade de Queluz?
a) 21.250 pessoas
b) 13.228 pessoas
c) 8.524 pessoas
d) 9.250 pessoas
15-Durante a revolução de 1932. O que foi dinamitado e destruído no município de Queluz?
a) Ponte
b) Cristo Redentor
c) Estação Ferroviária
d) Prefeitura
Conhecimentos Específicos
16- A faixa etária de crianças atendidas em creches é de:
a) Até dois anos de idade.
b) Até três anos de idade.
c) Até quatro anos de idade.
d) Até cinco anos de idade.
17- Quanto ao horário de atendimento das crianças nas creches segundo a LDB, está correto:
a) Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7
(sete) horas para a jornada integral;
b) Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de
8(sete) horas para a jornada integral;
c) Atendimento à criança de, no mínimo, 5(quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7
(sete) horas para a jornada integral;
d) Atendimento à criança de, no mínimo, 5(quatro) horas diárias para o turno parcial e de
8(sete) horas para a jornada integral;

18- Quanto às funções de um monitor de creche, analise as afirmações abaixo.
I - O monitor de creche é responsável por desenvolver atividades de desenvolvimento físico,
motor e de caráter com as crianças.
II - O monitor de creche tem função auxiliar no desenvolvimento de tarefas, verificar o bem
estar, a alimentação, o sono e a disposição física e psicológica das crianças sobre seus
cuidados.
III – É função do monitor de creche zelar pela alfabetização das crianças.
São corretas apenas as afirmativas.
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III
19– Em relação ao relacionamento do monitor de creche com os pais das crianças, analise as
afirmações abaixo:
I – Os pais não devem ter presença na creche, pois causam conflitos.
II – A compreensão dos sentimentos dos pais é fundamental para a adaptação da criança na
creche.
III – Os pais muitas vezes não aprovam a proposta de trabalho da creche, tornando o
relacionamento com eles impossível.
É uma afirmativa correta:
a) Apenas a I
b) Apenas a II
c) Apenas a III
d) Nenhuma está correta.
20 - No Brasil, a ideia de um currículo para a Educação Infantil nem sempre foi aceita. O termo,
porém, ganhou força na última década, quando passou a ser de fato compreendido como um
conjunto de práticas intencionalmente planejadas e avaliadas. Das alternativas abaixo, qual
não faz parte do currículo de educação infantil?
a) Exploração dos objetos e brincadeiras.
b) Linguagem oral e comunicação.
c) Exploração do ambiente.
d) Alfabetização e cálculo.
21 - Por volta dos vinte dias de idade os bebês são capazes de reconhecer a voz materna. Antes disso,
no entanto, já estão imersos no mundo sonoro e conseguem distinguir a voz humana de outros ruídos.
Com base nessa informação estão corretos, exceto:

a) O primeiro contato com a música, nas cantigas e brincadeiras maternas, é essencial
para que a criança crie vínculos.
b) As músicas ligadas a gestos e a brincadeiras tornam-se fontes inesgotáveis de
exploração.
c) Com alguns meses de vida, a criança passa a chacoalhar, bater e interagir com objetos
diversos, em busca de novos sons.
d) A música não serve para auxiliar na aprendizagem, pois a criança interage com qualquer
tipo de som.

22 - As crianças pequenas observam e atuam no mundo com curiosidade, sem obedecer a padrões
previamente estabelecidos. O contato com as linguagens plásticas desde bebês estimula a capacidade
de explorar formas, cores, gestos e sons. Em relação as linguagens plásticas, analise as afirmações
abaixo.

I - Para agir de forma produtiva nesse eixo, é fundamental valorizar a atitude investigativa dos
pequenos.
II - O trabalho frequente com melecas, giz, tintas feitas à base de pigmentos naturais, em
cartazes, nas paredes da creche ou em folhas de papel é essencial.
III – As crianças tornam-se capazes de interpretar, de modo bastante particular, fenômenos
complexos, como a diferença entre o dia e a noite.
São afirmativas corretas apenas:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III
23 – Ana gosta muito de crianças e acredita estar preparada para trabalhar como monitora em
uma creche, pois tem boas noções de higiene e tem muita paciência para acalmar e fazer
crianças dormirem. Quanto aos cuidados, pode-se afirmar que Ana está:
a) Correta, pois a função de monitor é exatamente isso, cuidar da higiene, alimentar e fazer
dormir.
b) Equivocada, as crianças não podem dormir na creche.
c) Equivocada, uma das funções do monitor é ajudar as crianças a desenvolver
capacidades e não fazer tudo por elas.
d) Correta, pois as crianças de creche ainda são muito novas para aprender.
24 – Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, “ A criança e o adolescente têm direito
à educação visando o pleno desenvolvimento de sua _____________, preparo para o exercício
da cidadania e qualificação para o _____________.”
A alternativa que preenche corretamente as lacunas é:
a) Personalidade e mundo
b) Pessoa e mundo
c) Pessoa e trabalho
d) Personalidade e trabalho
25- 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.
A garantia de prioridade compreende, exceto:
a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) Não destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção
à infância e à juventude.
c) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
d) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.

