
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 10 questões de Matemática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 MONITOR 



 

PARTE I - MONITOR 
 
01 - Os objetivos, conteúdos e atividades pedagógicas na 
educação de crianças, conforme orientações contidas no 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - 
RCNEI devem ser selecionados, a fim de garantirem o 
direito da criança viver a infância e se desenvolver por meio 
de experiências que possibilitem o seu encontro com: 

A) os modos de agir, sentir e de se posicionar do 
adulto, como sendo igual, em miniatura 

B) os seus modos de agir automatizados que tornam 
eficazes os estudos independentes 

C) modos de agir automatizados que tornam eficazes 
os estudos na primeira etapa do Ensino 
Fundamental - EF 

D) as habilidades que são desenvolvidas pelos alunos, 
instruídas de forma assistemática e espontânea 

E) as explicações sobre o que ocorre à sua volta e 
consigo mesma enquanto desenvolvem formas de 
agir, sentir e pensar 

 
02 - Na perspectiva sócio interacionista é importante apoiar 
as crianças, desde a primeira infância, estabelecendo uma 
relação positiva com a instituição educacional, no 
fortalecimento: 

A) da auto-estima infantil, no acolhimento das 
diferenças entre as pessoas 

B) de sua bagagem hereditária, único meio de 
estabelecer a interação social 

C) dos dons de cada indivíduo, ou seja, aquilo que ele 
tem por aprender na infância 

D) do desenvolvimento independente da mediação de 
alguém ou de um objeto social 

E) da motivação o que só ocorre pelo mecanismo de 
estímulo e resposta 

 
03 - Na creche é fundamental articular as condições de 
organização dos espaços, tempos, materiais e interações 
sociais com as práticas educativas: 

A) assistemáticas como o faz-de-conta, desenhos e 
escrita 

B) espontâneas como a oralidade, língua de sinais e 
escrita 

C) episódicas por não necessita de um plano de ensino 
D) intencionalmente voltadas para as experiências 

concretas da vida cotidiana 
E) de modo a manter a heteronomia do estudante 

 
04 - Ao Apoiar o educador nas ações de cuidar e educar, 
procurando se espelhar em sua maneira de agir, falar e 
gesticular a auxiliar Marília necessita compreender que 
educar é: 

A) diferente do cuidar 
B) considerar a criança um adulto em miniatura 
C) exercer na escola uma educação informal  
D) transmitir conhecimentos de modo não-formal 
E) indissociável do cuidar 

 
 
 
 
 
 

05 - A creche onde as crianças exploram o ambiente de 
diferentes maneiras e constroem sentidos pessoais e significados 
coletivos à medida em que se constituem como sujeitos, 
possibilita corretamente que se apropriem de um modo singular: 

A) das formas culturais de agir, sentir e pensar 
B) das formas exclusivas do comportamento adulto 
C) da mesma forma como o adulto aprende 
D) da trajetória igual ao adulto da EJA 
E) do pensamento complexo e abstrato 

 
06 - Cuidar da higienização da criança na creche deve visar: 

A) a informalização dos lares carentes 
B) o direito do auxiliar de professor agir como faz consigo 

mesmo 
C) a discriminação das mães que não sabem cuidar de si 

mesmas 
D) a saúde e o bem estar de todas/os 
E) a exclusão da família que não leva a criança higienizada 

à creche 
 
07 - Estimular a participação das crianças nas atividades de 
grupo como jogos e brincadeiras, deve visar: 

A) a competição e a evolução daquelas mais atentas 
B) o desenvolvimento das mesmas 
C) a apatia das crianças indisciplinadas 
D) o castigo às crianças menos participativas 
E) o reforço positivo apenas as que sabem competir 

 
08 - Fazer anotações nas agendas das crianças, relatando os 
acontecimentos do dia, deve ter como objetivo: 

A) a aprendizagem da escrita das crianças 
B) a exclusão das mães que não cumprem as orientações 

institucionais 
C) manter as mães informadas 
D) priorizar a forma correta da produção escrita 
E) favorecer apenas as mães que sabem ler 

 
09 - A/o auxiliar de creche deve desenvolver as atividades 
pedagógicas de acordo com: 

A) a exigência das mães 
B) a forma como o adulto aprende 
C) a necessidade de promoção da criança para o Ensino 

Fundamental 
D) a orientação da professora  
E) o futuro ingresso da criança na Educação Básica 

 
10 - Colaborar com o educador na hora do repouso, requer do/a 
auxiliar de professor/a: 

A) compensar as injustiças e as desigualdades sociais que 
assolam essas crianças 

B) a organização dos colchonetes, lençóis, travesseiros e 
fronhas, para maior conforto das crianças 

C) ajudar a criança para adquirir um instrumento de 
aculturação, cuja funcionalidade só depende da 
instituição educacional 

D) levar a criança a compreender que só na instituição 
escolar tem pessoas qualificadas para proporcionar 
conforto 

E) dormir com as crianças até que todas acordem, do 
descanso 

 
 
 



 

11 - O/a auxiliar de creche deve oferecer e/ou administrar 
alimentação às crianças nos horários: 

A) em que a criança sente necessidade, capacitando-a para 
ter as suas vontades satisfeitas 

B) estabelecidos pelas mães, desenvolvendo as 
potencialidades de todas as crianças 

C) iguais a que elas se alimentam em seus lares, mantendo 
as suas práticas comunitárias e cotidianas 

D) que possibilitam atender as exigências das crianças para 
acompanharem a mídia, em especial os jogos 
eletrônicos 

E) pré-estabelecidos, de acordo com o cardápio estipulado 
por faixa etária 

 
12 - Uma das atribuições do/a auxiliar de creche é zelar e 
controlar: 

A) os objetos e roupas individuais das crianças e da creche 
B) as crianças indisciplinadas que devem ser atendidas 

individualmente 
C) apenas aquela criança com quem é fácil interagir 
D) os espaços demarcados por referências de idade, sexo e 

religião 
E) a criança conforme o local de culto a que se vincula sua 

crença religiosa 
 
13 - Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das 
crianças serem e estarem no mundo é: 

A) organizá-las de forma homogênea no interior de uma 
sala de aula 

B) dependente da classe social a qual pertencem e do grupo 
étnico do qual fazem parte 

C) visto conforme as precárias condições de vida infantil  
D) o grande desafio da educação infantil e de seus 

profissionais 
E) essencial por causa das igualdades sociais presentes na 

creche 
 
14 - A intervenção intencional baseada na observação das 
brincadeiras das crianças, oferecendo-lhes material adequado, 
assim como um espaço estruturado para brincar permite: 

A) o enriquecimento das competências imaginativas, 
criativas e organizacionais infantis 

B) o desenvolvimento de uma prática assistencialista, 
fundamental ao desenvolvimento da criança carente 

C) o desenvolvimento exclusivo de formas lúdicas que 
tiram o ranço do ensino sistematizado 

D) a repetição das ações que levam as crianças, de forma 
espontânea, a perceber a natureza do ensino informal  

E) o espontaneísmo que caracteriza a função social da 
creche pública, permeado pelos saberes não 
intencionais  

 
15 - Conforme a LBD 9394/96 a avaliação na Educação Infantil 
far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu 
desenvolvimento, sem o objetivo de: 

A) ser processual, não destinada a auxiliar o processo de 
aprendizagem 

B) fortalecer a auto-estima das crianças 
C) refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas e 

ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas 
crianças 

D) acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse 
processo como um todo  

E) promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental 

16 - O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar 
condições para que as crianças possam: 

A) ter um espaço que permita o espontaneísmo, 
desconsiderando o plano de aula 

B) levar as crianças de zero a um ano de idade a isolar-se de 
seus pares 

C) usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e 
aprendizagem 

D) adaptarem-se a rotinas rígidas e inflexíveis 
E) ensaiar os primeiros passos, sem acompanhamento 

 

17 - A organização dos momentos de oferta de alimentos precisa 
ser feita em ambientes mais tranquilos, com acompanhamento que 
propicie: 

A) a oferta das refeições em grandes refeitórios com todos os 
estágios infantis, presentes ao mesmo tempo 

B) a necessária interação de todas as crianças da instituição 
C) a dispersão das crianças com relação ao professor, 

favorecendo o nível de ruído e a vivências de sua 
comunidade 

D) a segurança afetiva e ajude a criança a construir 
gradativamente as habilidades para a independência ao 
alimentar-se 

E) a interação de grandes grupos, nas próprias salas de aula, 
em companhia de alunos de faixa etária diversificada 

 

18 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 
os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de 
crianças na primeira infância receberão formação específica e 
permanente objetivando: 

A) a orientação e auxílio para que a criança circule em 
instâncias governamentais, apenas ao completar seis anos 
de idade 

B) a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento 
psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer 
necessário 

C) a proteção exclusiva do docente, mesmo quando a 
criança frequentar uma creche ou órgãos governamentais 

D) a adoção da crença e culto religioso que a creche escolher 
para ela, mesmo que diferente do credo familiar 

E) a participação na vida comunitária, desde que os seus pais 
assinem um termo de responsabilidade que existe na 
creche 

 

19 - O auxiliar Maurício acompanha sistematicamente o 
planejamento da creche com os professores. Ao selecionar 
atividades que visam o desenvolvimento de experiências 
educativas por meio de um lanche mensal com os pais das 
crianças, a creche deve oportunizar ao familiar: 

A) se perceber como ente participativo e sujeito de direito 
dos bens e serviços institucionais 

B) angariar recursos necessários a sobrevivência da família, 
por meio de programas de geração de renda, único meio 
de aproximar a creche da comunidade 

C) se perceber como protagonista do acesso do filho ao 
Ensino Fundamental, garantindo o acesso da criança no 
trabalho infantil  

D) reconhecer que as crianças mais trabalhosas devem 
chegar após o acolhimento escolar diário  

E) permitir o futuro ingresso da criança no mercado de 
trabalho, mediante o compromisso em acompanhar o seu 
processo educativo no espaço escolar 

 
 



 

20 - A creche deve planejar ações que favoreçam o 
desenvolvimento da oralidade das crianças, nas diversas 
situações comunicativas. Nessa perspectiva é importante: 

A) que as situações de aprendizagem cumpram seu 
papel modelizador, isto é que seja sempre garantida 
a norma culta 

B) impor a forma da criança começar a falar 
corretamente, garantindo que os profissionais 
possam consertar, sempre, os erros cometidos pelas 
crianças 

C) manter as falas dialetais e a oralidade do meio em 
que vive a criança 

D) considerar a escrita como espelho da fala e assim 
impedir que a criança escreva errado ao ingressar 
no Ensino Fundamental 

E) propor situações didáticas nas quais as atividades 
tenham como ponto de partida as práticas sociais 
cotidianas 

 
PARTE II – PORTUGUÊS 
 

As questões 21 e 22 referem-se ao texto seguinte: 
 

Conteúdo preconceituoso é o que predomina na internet 
Em um mês foram registradas cerca de mil 

denúncias de crimes 
Brasília - Apesar das punições previstas em lei para 

atitudes preconceituosas, a internet se tornou terreno fértil 
para que milhares de pessoas divulguem e consumam 
material contra negros, judeus, religiosos, homossexuais e 
até imigrantes. Entre outubro e novembro deste ano, a 
SaferNet Brasil, associação civil de direito privado com 
atuação nacional, registrou mais de mil denúncias contra 
esse tipo de manifestação. Além disso, pelo menos 20 mil 
sites hospedados no Brasil produzem conteúdo 
discriminatório. 

A maior parte das denúncias é contra manifestações 
xenofóbicas, com 1.042 registros. Em seguida, homofobia 
(781), racismo (269), crimes neonazistas (220) e 
intolerância religiosa (176). No primeiro semestre de 2010 
foram registradas 16.636 denúncias de material 
discriminatório. Homofobia ficou em primeiro lugar nas 
denúncias (5.937), seguida por xenofobia (4.541), crimes 
neonazistas (3.019), racismo (1.675) e intolerância religiosa 
(1.464). 

(Jornal do Brasil, 21/11/2010. 
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2010/11/21/co
nteudo-preconceituoso-e-o-que-predomina-na-
internet/) 
 

21 - Em relação ao emprego da palavra “APESAR”, logo no 
início do texto, podemos afirmar: 

A) Significa introdução de informação que pode não 
ser verdadeira. 

B) É uma ressalva que destaca a contradição entre 
existência de lei e ocorrência de crime. 

C) Trata-se da construção de uma ironia, relativa às 
questões legais. 

D) Trata-se de uma noção de acréscimo à informação 
que segue: denúncias. 

E) É uma ressalva diante das manifestações das 
vítimas. 

 

22 - Para referir-se a crimes e hostilidades contra 
imigrantes, judeus e negros, o texto empregou, 
respectivamente, os termos: 

A) Antissemitismo – xenofobia – homofobia 
B) Xenofobia – antissemitismo – racismo 
C) Xenofobia – neonazismo – racismo 
D) Neonazismo – antissemitismo – xenofobia 
E) Racismo – homofobia – xenofobia 

 
23 - Na tira abaixo, de Adão, podemos observar que em cada 
quadrinho há uma relação entre o desenho e o que se lê entre 
aspas. O humor é obtido: 

 

 
A) Pela necessidade de criticar profissões ligadas à 

arte. 
B) Pela relação de similaridade entre as profissões das 

personagens. 
C) Por meio das expressões faciais. 
D) A partir da relação de oposição entre termos 

estabelecida em cada quadro. 
E) No duplo sentido que os termos entre aspas 

apresentam. 
 
24 - Assinale a frase em que há uma palavra ou expressão 
empregada em desacordo com a norma-padrão. 

A) Não adianta insistir, João, a garota não está afim de 
você. 

B) O real já esteve ao par do dólar. 
C) O calor está insuportável porque a porta está meio 

aberta apenas. 
D) Os acidentados tiveram ampla assistência de 

médicos e afins. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
A questão 25 refere-se ao poema seguinte de Roseana 
Murray. 
 

Clareira 
Ando para trás 
Em minhas próprias pegadas, 
no sulco que os pés escreveram ao longo dos séculos 
até chegar na clareira varrida 
onde se reúnem todas as mulheres 
que fui, 
as feiticeiras, as atormentadas, 
as loucas em noites de lua, 
as que comiam terra. 

(Poemas para ler na escola. Rio de Janeiro:  
Objetiva, 2011. P.64) 

 
 
 
 
 
 
 



 

25 - Das afirmações seguintes: 
I- O eu lírico é uma mulher e representa todas as mulheres 

da história humana, inclusive as consideradas 
“anormais”. 

II- No verso “no sulco que os pés escreveram” a função 
sintática do pronome relativo destacado é de objeto 
direto. 

III- Em “as que comiam terra”, a função sintática do 
pronome relativo destacado é de predicativo do sujeito. 

 

A) Estão corretos apenas os itens I e II 
B) Estão corretos apenas os itens I e III 
C) Estão corretos apenas os itens II e III 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
26 - “Enquanto dirige, não envie torpedos”. 

Trata-se de um período composto, formado por duas 
orações. A primeira delas liga-se à oração principal por 
meio da conjunção “enquanto”. Qual é o sentido que essa 
conjunção exprime no período? 

A) Finalidade 
B) Condição 
C) Comparação 
D) Tempo 
E) Proporção 

 
27 - Identifique a alternativa que apresenta um vocábulo 
exemplo de derivação parassintética: 

A) Infelizmente 
B) Empalidecer 
C) Espaçoso 
D) Pontapé 
E) Incapaz 

 
28 - A concordância verbal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Consertam-se bules de estanho. 
B) Travejou duas noites seguidas. 
C) Faz dois dias que ela está com febre. 
D) Agora é meio-dia. 
E) A alegra dele é as crianças. 

 
29 - Assinale a alternativa cujo acento indicador de crase foi 
empregado de forma incorreta. 

A) A modelo se veste à Saint Laurent. 
B) O acesso àqueles sites já está liberado. 
C) Vamos à academia todas as quintas. 
D) De segunda à sexta-feira temos treino na escola. 
E) Seu maior desejo era ir à Inglaterra. 

 
A questão 30 refere-se a tira seguinte: 

 
 
 
 

30 - Em que grau o adjetivo presente no 2º quadrinho está 
empregado? 

A) Superlativo absoluto sintético 
B) Superlativo relativo de superioridade 
C) Superlativo absoluto analítico 
D) Superlativo relativo de inferioridade 
E) Comparativo de superioridade. 

 
PARTE III - MATEMÁTICA 

 
31 - O gráfico seguinte mostra parte do gráfico da função 
dada por 3logy k x  , em que k . Sabendo que as 
abscissas de A e D são, respectivamente, 3 e 9, determine o 
perímetro do trapézio ABCD. 

A) 12 2 10+  

B) 2 12 10+  

C) 12 10+  

D) 12 10 2+  

E) 2 10 2+  
 

 
32 - Na tabela abaixo constam as previsões de temperatura 
máxima para as nove capitais nordestinas para um dia de 
setembro de 2012. 

 
Qual é, respectivamente, a média, a moda e a mediana desse 
conjunto de dados ? 

A) 28 ºC; 28 ºC e 29,9 ºC 
B) 29,9 ºC; 28 ºC e 30 ºC 
C) 29 ºC; 28 ºC e 29 ºC 
D) 30 ºC; 28 ºC e 30 ºC 
E) 29,9 ºC; 28 ºC e 29 ºC 

 
33 - Em uma competição de atletismo, a semifinal foi 
composta de duas baterias com oito competidores cada. 
Sabendo que apenas os quatro melhores atletas de cada 
bateria passaram para a final, qual a quantidade de maneiras 
distintas que a prova final poderia ser composta? 

A) 3400 maneiras distintas 
B) 4900 maneiras distintas 
C) 5400 maneiras distintas 
D) 3800 maneiras distintas 
E) 3600 maneiras distintas 

 



 

34 - A função f definida por   ²f x x ax b     tem 

valor máximo igual a 4 para 1x  . Então, os valores dos 
parâmetros reais a  e b  são: 

A) 2a   e 4b   
B) 1a  e 5b   
C) 1a   e 5b   
D) 2a   e 4b   
E) 2a   e 4b    

 
35 - Um capital de R$ 3200,00 foi aplicado a juros simples 
a uma taxa de 7% ao mês. Ao final de qual mês de aplicação, 
o montante será igual a R$ 5.664,00? 

A) 10º mês 
B) 12º mês 
C) 9º mês 
D) 11º mês 
E) 13º mês 

 
36 - Para representar uma turma de 22 alunos de uma escola 
em certo evento, serão sorteados quatro alunos, dois 
meninos e duas meninas. De quantos modos distintos 
podem ser escolhidos esses alunos, sabendo que há duas 
meninas a mais que meninos nessa turma? 

A) 2150 modos distintos. 
B) 1260 modos distintos. 
C) 1240 modos distintos. 
D) 1380 modos distintos. 
E) 2970 modos distintos. 

 
37 - Imagine uma figura onde está representado um círculo 
com um quadrado inscrito. Escolhendo, ao acaso, um ponto 
do círculo a probabilidade desse ponto pertencer ao 
quadrado é? 

A) 
2
9

 

B) 
1


 

C) 
2


 

D) 
1
9

 

E) 
1
3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 - Mariana recebeu uma correspondência de sua 
seguradora informando que, por causa da troca de faixa 
etária, o valor de seu plano de saúde seria reajustado em 
50%. Julgando o aumento abusivo, ela procurou o Procon 
para verificar se a ação era legal. Após analisar a situação, 
o Procon concluiu que o aumento era realmente abusivo e 
que a seguradora deveria reduzir em 20% o valor que seria 
cobrado após o aumento. Supondo que o valor da 
mensalidade pago por Mariana fosse de R$ 80,00, qual 
deveria ser o valor da mensalidade? 

A) R$ 78,00 
B) R$ 106,00 
C) R$ 126,00 
D) R$ 106,00 
E) R$ 96,00 

 
39 - Um marceneiro pretende construir dois tampos de mesa 
circular, com 1,2 m de diâmetro. Esses tampos devem ser 
recortados de chapas de madeira de dimensões 2,75 m x 
1,85 m x 20 mm, que custam R$ 180,00, e completamente 
revestidos com fórmica, cuja chapa de 3,08 m x 1,25 m 
custa R$ 100,00. Qual o custo, apenas com madeira e 
fórmica, para a confecção desses tampos de mesa?   
Obs: considere 3,14p =  

A) R$ 260,00 
B) R$ 380,00 
C) R$ 410,00 
D) R$ 280,00 
E) R$ 360,00 

 
40 - Pedro foi com uns amigos dar um passeio de bicicleta. 
A média das idades do grupo de amigos é 14 anos, e o desvio 
padrão é 2 anos. Durante o passeio, Pedro encontrou outros 
amigos, todos cm 14 anos, que se juntaram ao grupo. Com 
base nisto, é possível afirmar que: 

A) O desvio padrão das idades do novo grupo 
diminuiu.  

B) A média das idades do novo grupo diminuiu. 
C) O desvio padrão das idades do novo grupo 

aumentou. 
D) A média das idades do novo grupo aumentou. 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
 


