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de Creche
INSTRUÇÕES

-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, preferencialmente com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o
GABARITO OFICIAL, sem cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal.
- Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
-

Ao entregar a prova o candidato deverá deixar o prédio e não poderá utilizar os sanitários.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
Concurso Público 01/2022
Cargo: Auxiliar de Creche
PORTUGUÊS
1-Leia a tirinha a seguir e responda:

Qual emoção a interjeição “ara!” expressa no último balão?
a) Felicidade.
b) Indignação.
c) Tristeza.
d) Alegria.
2-Leia e analise as afirmações sobre a tirinha da questão anterior:
I) Ao reclamar da nota, Chico Bento acaba confessando que copiou as
respostas da prova do amigo;
II) Pela expressão no rosto da professora, ela não sabia que Chico tinha colado
na prova;
III) Chico Bento tirou nota menor que o Zé Lelé porque ele colou na prova.
a) I, II e III estão corretas.
b) I e III estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) Apenas a III está incorreta.
3-Qual alternativa tem apenas palavras paroxítonas?
a) ureia, seita, feudo
b) dueto, opinião, ureia
c) feudo, seiva, pintar
d) deixa, ureia, popular
4-Marque a alternativa que tenha o uso correto da vírgula.
a) Londrina 26 de setembro de 2021.
b) Pascoalina estuda bastante logo terá um bom desempenho na prova.
c) A menina ficará muito feliz, se você lhe der aquela boneca.
d) O noivo da professora, veio trazer flores para ela.

5-Leia a tirinha abaixo e marque a alternativa incorreta:

a) Mafalda não sabe inglês e por isso não entende a letra da música.
b) Mafalda não acha importante entender a letra da música para gostar dela.
c) As pessoas gostam de cachorro mesmo sem entender o que latidos
significam.
d) Para Mafalda as pessoas entendem a linguagem dos cachorros.
6-Marque a alternativa em que a palavra sublinhada está sendo usada
corretamente.
a) Chegou a hora do asserto de contas.
b) Ele concertou o carro sem ajuda de ninguém.
c) Todos foram embora, senão os anfitriões.
d) Não aceitamos pagamento por xeque.
7-Qual das alternativas apresenta palavras em ordem alfabética?
a) claro - cloro - garfo - gato
b) claro - cloro - gota - gato
c) louco - laico - parto - porta
d) claro - gato - guardião - guarda
8-Marque a alternativa que apresenta a separação silábica correta da palavra
“odisseia”.
a) o-di-ssei-a
b) o-dis-se-ia
c) o-dis-sei-a
d) odis-se-ia
9-Sobre o uso de “G” e “J” assinale a alternativa incorreta:
a) Garagem,
b) Viagem,
c) Vagem
d) Pagem
10-Assinale a alternativa na qual a frase não apresenta um número ordinal.
a) Ele foi o primeiro da turma a acertar todas as questões.
b) Ana passou em décimo terceiro lugar no vestibular.
c) Felipe foi o segundo neto da família que nasceu no Brasil.
d) Paguei apenas um terço da dívida.

CONHECIMENTOS GERAIS
11-Em 12/10/2022, Santuário do Cristo Redentor comemorou 91 anos de
criação. o Cristo Redentor foi escolhido como uma das Novas Sete Maravilhas
do Mundo, Esta estátua fica na cidade:
a) São Paulo
b) Rio de Janeiro.
c) Curitiba
d) Porto alegre
12-A Câmara Municipal de Silveiras é constituída por :
a) 23 vereadores
b) 9 vereadores
c) 12 vereadores
d) 7 vereadores
13-Em nossa cidade temos vários pontos turísticos, os quais atraem turistas
todos os anos. Assinale apenas a alternativa que apresenta pontos turísticos
de Silveiras
a)Cadeia Pública, Rancho do Tropeiro, Praça da Matriz
b) Rancho da Pamonha, Igreja Nossa Senhora da Luz, Cachoeira Véu da
Noiva
c) Parque da Fragada, Monumento ao Expedicionário
d) Câmara Municipal, Bairro dos Gatos, Fonte de Luz
14-Silveiras é um município brasileiro do estado de São Paulo, na microrregião:
a) De Bananal.
b) De Cruzeiro
c) De Cunha
d) De Queluz
15-Assinale a alternativa que contém todos os municípios limítrofes de
Silveiras:
a) Lavrinhas, Queluz , Areias , Cunha , Cachoeira Paulista, Cruzeiro.
b) Lavrinhas, Queluz , Areias , Cunha , Lorena , Cruzeiro.
c) Lavrinhas, Queluz , Areias , Cunha , Lorena , Cachoeira Paulista, Cruzeiro.
d) Lavrinhas, Queluz , Cunha , Lorena , Cachoeira Paulista
16-O Dia do Tropeiro é festejado, em Silveiras:
a) Durante a festa dos Reis Magos
b) Durante a festa da Padroeira
c) Último domingo do mês de agosto
d) Conforme determinações do Fundo Social da Prefeitura
17-O nome do atual Prefeito de Silveiras é:
a) Guilherme Carvalho da Silva
b) Matheus Mota
c) Pedro Paulo Campos
d) Laurindo Garcez

18-Em qual ano foi criada a cidade de Silveiras
a) 1857.
b) 1883.
c) 1912.
d) 1830
19-A Ucrânia está sendo atacada:
a) Pela Alemanha.
b) Pela Rússia.
c) Pela China.
d) Pelos Estados Unidos.
20-Participaram em 2022, no segundo turno, da eleição para presidente da
República no Brasil :
a) Lula e Ciro Gomes
b) Bolsonaro e Ciro Gomes.
c) Lula e Simone Tebet
d) Lula e Bolsonaro

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

21-Ao se alimentar com mamadeira, uma criança derrubou leite quente nas
mãos. Mesmo sem lesões aparentes, ela reclama de dor local. Qual o
procedimento de primeiro socorro adequado?
a) resfriar o local da queimadura com água fria por alguns minutos.
b) aplicar pasta de dente no local.
c) aplicar margarina no local.
d) colocar a mão da criança na água quente.
22-No caso do escolar sofrer choque elétrico:
a) não há necessidade de encaminhá-lo a atendimento médico se não tiver
queixas.
b) encaminhar para atendimento médico apenas nos casos que apresentem
queimaduras.
c) encaminhar para atendimento médicos apenas nos casos que apresentem
dor.
d) encaminhar todo escolar que sofrer choque elétrico para atendimento
médico.
23-Quais são as três áreas de desenvolvimento infantil?
a) racional, irracional e cultural.
b) motor, cognitivo e emocional.
c) interativo, estrutural e convencional.
d) moral, espiritual e intelectual.

24-É INCORRETO afirmar que os brinquedos na creche:
a) devem ser adequados à idade, livres de resíduos tóxicos e de material que
propicie fácil higienização a cada uso.
b) devem ser lavados frequentemente com água e sabão e após higienização,
guardados em caixas plásticas com tampa. Esta frequência deve ser
aumentada na vigência de alguma doença transmissível nos alunos ou
profissionais da escola.
c) devem ser guardados em locais não acessíveis às crianças.
d) devem ser guardados de forma organizada.
25-Sobre higiene pessoal das crianças, é INCORRETO afirmar que:
a) A lavagem das mãos das crianças é medida importante para evitar
transmissão de doenças, deve ser feita de maneira criteriosa, com o auxílio de
um adulto, sempre antes e depois de se alimentar, de usar o sanitário e ao final
de todas as atividades, especialmente parque, areia, tinta, massinha, colagem
etc.
b) Cada criança deve ter um “kit” de higiene pessoal, devidamente identificado,
contendo: escova e pasta de dente, pente ou escova de cabelo, toalha de mão
e sabonete (quando não houver toalha de papel e sabonete líquidos nos
sanitários) e lençol para o colchonete de repouso.
c) O banho, além de refrescar o corpo, tem o objetivo de incentivar a criação de
hábitos higiênicos, promovendo a saúde. Sua frequência está relacionada à
temperatura da estação do ano, atividades pedagógicas desenvolvidas, idade
da criança e o tempo que ela permanece na escola.
d) Chupetas, mamadeiras e copos podem ser compartilhados por crianças que
fiquem juntas o tempo todo.
26-Sobre a higiene pessoal dos funcionários pode-se afirmar que:
a) As unhas podem ser longas mas devem ser pintadas com esmalte claro.
b) Não usar bijuterias pelo risco de acidentes e pela dificuldade da higiene
adequada.
c) Os funcionários devem lavar as mãos somente quando apresentarem
sujidades visíveis.
d) Os funcionários que servem os alimentos não precisam prender o cabelo.
27-As crianças:
a) não podem ficar desacompanhadas nunca.
b) podem ficar desacompanhadas somente quando estão dormindo.
c) podem ficar desacompanhadas somente quando já andam sozinhas.
d) podem ficar desacompanhadas somente quando já tem desenvolvimento
motor adequado e com autorização dos pais.
28-Sobre os cuidados com a criança, é INCORRETO afirmar que:
a) No exercício das suas funções com as crianças, não dirija a sua atenção
para outras atividades como, por exemplo, conversar com outras pessoas ou
falar ao celular.
b) O momento da refeição é importante para a criação de hábitos saudáveis,
entre eles o de comer sentado à mesinha ou à cadeirinha.

c) Os alimentos devem ser servidos em temperatura adequada para a criança.
A prática de o adulto soprar o alimento deve ser abolida, por conta da vasta
disseminação de micro-organismos.
d) A troca de fraldas deverá ser realizada exclusivamente de acordo com
horários predeterminados.
29-Julgue as seguintes afirmativas sobre cuidados com o ambiente:
I. Tomadas e fiação: é ideal que estejam acima do alcance das crianças e,
quando não for possível, que sejam resguardadas por protetores apropriados e
estejam ocultas por mobiliário.
II. Sempre que possível, o mobiliário deve ser fixado na parede.
III. Fios e cordas: qualquer fio ou corda deve estar fora do alcance das
crianças, pois há o risco de enforcamento e, quando utilizados em atividades, a
supervisão deve ser feita durante toda a execução das mesmas.
IV. Cortinas: devem ser evitadas. Acumulam poeira e podem desprender-se.
Quando indispensáveis, precisam ser frequentemente lavadas. As persianas
plásticas são de fácil limpeza.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
30-São funções do auxiliar de creche:
I. Atender crianças enquanto na creche e nos equipamentos, dispensando-lhes
cuidados, sob orientação e supervisão do responsável, para propiciar-lhes o
bem estar físico e emocional, desenvolvendo trabalho pedagógico a nível pré
escolar;
II. Prestar cuidados diretos e simples às crianças, auxiliando-as em sua higiene
pessoal, em sua movimentação e atividades e na alimentação, para
proporcionar-lhes conforto e bem-estar;
III. Seguir instruções para execução de outras atividades de apoio, como a
arrumação e manutenção da ordem e limpeza no ambiente de trabalho,
seguindo processos rotineiros, para facilitar as tarefas dos demais membros da
equipe.
IV. Executar atividade extraclasse e atividades recreativas.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.

