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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guarujá do Sul - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“MONITOR DE CRECHE” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas que: 

I - Prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos; 

II - Apliquem seus excedentes financeiros em nutrição. 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Apenas II está correto. 

 

02. Quanto à recreação na creche é incorreto afirmar: 

A) Na faixa etária entre os 0 e 3 anos é muito importante o estímulo ao desenvolvimento dos 

movimentos das mãos, dos pés e em geral do corpo todo porque nessa fase inicia a engatinhar 

e andar. 

B) A capacidade de concentração da criança de creche é muito grande, por isso a atividade 

recreativa precisa demorar muito. 

C) A mesma atividade recreativa pode ser trabalhada várias vezes, mas não no mesmo dia, pois 

a criança perde o entusiasmo. 

D) A rotina deve prever pouca espera das crianças.         

 

03. Não é uma recomendação válida para a prevenção dos Transtornos de Aprendizagem: 

A) Alimentação e sono adequados. 

B) Afetividade no trato com a criança. 

C) Brincadeiras que não estimulem os sentidos. 

D) Apoio, incentivo e acompanhamento na aprendizagem escolar.   

 

04. Assinale a alternativa incorreta. O momento de brincadeira livre com os colegas: 

A) Auxilia o crescimento individual. 

B) Inibe o crescimento individual. 

C) Degrada qualquer desenvolvimento. 

D) Tende a impedir tendências sexuais desviantes.  

 

05. Segundo o ECA, é linha de ação da política de atendimento:  
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I - Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes, desde que 

confusos; 

II - Proteção metafísica por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas II está correto. 

B) Ambos estão corretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

06. É um distúrbio de fala, caracterizado pela dificuldade em articular as palavras e pela má 

pronúncia, omitindo, acrescentando, trocando ou distorcendo os fonemas: 

A) Dislalia. 

B) Discalculia. 

C) Disortografia. 

D) Autismo.      

 

07. Sobre a rotina na creche é incorreto afirmar: 

A) Deve apresentar perspectivas de práticas inovadoras.  

B) Deve-se usar os espaços externos para ampliação da rotina. 

C) As práticas decorrentes de sua execução devem garantir um trabalho pedagógico organizado. 

D) Deve impedir que o brincar como um caminho para o desenvolvimento.   

 

08. Assinale a alternativa incorreta. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: 

A) Aperfeiçoamento profissional continuado. 

B) Piso salarial profissional. 

C) Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. 

D) Condições privilegiadas de trabalho para monitores de creche. 

. 

09. Não é uma medida aplicável aos pais ou responsável que consta no ECA: 

A) Exposição pública. 

B) Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e 

promoção da família. 

C) Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras 

e toxicômanos. 
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D) Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 

 

10. Leia com atenção: 

(__) O período mais intenso do desenvolvimento global da criança é entre o nascimento e o primeiro ano 

de vida; 

(__) Até um ano de vida é que se consolida a base do desenvolvimento neuropsicomotor; 

(__) Cada criança tem o mesmo ritmo de crescimento que ocorre da mesma maneira em todos; 

(__) O desenvolvimento não sofre influências de hereditariedade ou de ambiente. 

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa Falso a sequência das 

proposições acima é: 

A) F – F – V – V. 

B) V – V – V – V. 

C) V – V – F – F. 

D) F – V – F – V. 

 

11. A evolução da criança se dá de forma: 

A) Artificial, assistemática e desorganizada. 

B) Natural, sistemática e organizada. 

C) Dirigida, assistemática e organizada. 

D) Artificial, sistemática e desorganizada. 

  

12. É um preceito Constitucional no que tange a educação: 

A) Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

B) O ensino será ministrado com base no princípio de assimetria de condições para acesso à 

escola. 

C) Educação básica é obrigatória dos 9 aos 19 anos de idade. 

D) A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino irregular.  

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Em qual das alternativas a frase está corretamente grafada? 

A) O capatas amenisou o deslize desmoralizador. 

B) O capatas amenizou o deslise desmoralizador. 

C) O capataz amenizou o deslize desmoralizador. 

D) O capataz amenisou o deslise desmoralisador. 
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14. São pronomes indefinidos variáveis: 

A) Todo – Vário. 

B) Nada – Onde. 

C) Alhures – Algures. 

D) Que – Cada. 

 

15. Não é uma classificação de substantivo: 

A) Próprio. 

B) Abstrato. 

C) Híbrido. 

D) Comum.  

 

16. Leia com atenção: 

I – Caracteriza o substantivo e indica qualidade, estado, modo de ser e aspecto; 

II – Precede o substantivo. Indica gênero e número.   

Os itens acima correspondem a: 

A) Preposição e advérbio, respectivamente. 

B) Conjunção e interjeição, respectivamente. 

C) Advérbio, ambos. 

D) Adjetivo e artigo, respectivamente. 

 

17. A crase é facultativa em qual das alternativas abaixo? 

A) Quis bife à milanesa. 

B) Seguiu até a porta. 

C) Choveu à noite. 

D) Entregue tudo a quem chegar primeiro. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. “Lei que institui a rota turística “Caminhos da Neve” é sancionada em SC” 

Rota contempla nove municípios da Serra Catarinense. 

(Fonte: g1.globo.com acesso em 30 de outubro de 2017) 
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A lei que criou a rota turística Caminhos da Neve foi sancionada no dia 27 de outubro de 2017 pelo 

governador, Raimundo Colombo. A rota Caminhos da Neve inclui os seguintes municípios 

catarinenses, exceto: 

A) Urupema. 

B) Lages. 

C) São Joaquim. 

D) Imbituba. 

 

19. Responda (V) para verdadeiro e (F) para falso, em relação ao Brasil.  

(__) É o maior país de todo o continente Americano; 

(__) Faz fronteira com todos os outros países sul-americanos, exceto Chile e Equador; 

(__) Possui atualmente mais de duzentos e cinquenta milhões de habitantes. 

A) V, V, V. 

B) F, V, F. 

C) V, V, F. 

D) V, F, V. 

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - A Mesa da Câmara se compõe do Presidente, Vice-Presidente, do Primeiro Secretário e Segundo 

Secretário, os quais se substituirão nessa ordem; 

II - As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos 

membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias; 

III - O Poder Legislativo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários Municipais ou 

Diretores com atribuições equivalentes ou assemelhadas. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


