PROCESSO SELETIVO Nº 004/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO - SC
ATENDENTE DE CRECHE
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões esta assim constituído:
DISCIPLINAS
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Informática
Atualidades
Total de questões

Nº QUESTOES
15
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03
05
30

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):









Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite
a presença do fiscal.
Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, totalmente coberto.
Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO
DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente preenchido e assinado.
Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
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d)Oral-escrita –visual.

Conhecimentos Específicos

1. A partir de que idade as crianças, aprendem
facilmente as brincadeiras tradicionais e o faz de
conta propicia a criação por meio de uma
negociação
de
significados
e
regras
compartilhadas.

6. É um elemento importante na educação infantil,
por proporcionar à criança sentimentos de
estabilidade e segurança.
a)Artes plásticas.
b)Rotina.
c)Hora da história.
d)Atividades motoras.

a)0 a 2 anos.
b)2 anos.
c)3 anos.
d) 4 anos.

7. Referente a organização na educação infantil ,
atividades planejadas e orientadas com o
objetivo de
promover uma aprendizagem
específica e definida são:

2. O principal instrumento de comunicação dos
pequenos com os professores e seus colegas é:
a)Brincadeira.
b)Fala.
c)Escrita.
d)Gestos.

a) Atividades permanentes.
b)Projetos de trabalho.
c)Sequência de atividades.
d)Atividades diversificadas.

3. É importante para a aprendizagem, para
regulação da emoção e para o crescimento.

8. O espaço deve ser concebido como local voltado
para cuidar e educar crianças pequenas,
incentivando seu pleno desenvolvimento; este
espaço é para a faixa etária de:

a) Sono
b)Brincar.
c)Comer.
d)Desenhar.

a) Crianças de o a 1 ano
b)Crianças 1 a 6 anos.
c)Crianças de 2 a 3 anos.
d) Crianças de 3 a 5.

4. As práticas pedagógicas que compõem a
proposta curricular da educação infantil devem
ter como eixos norteadores:

9. Em relação à saúde e bem estar das crianças é
correto afirmar:

a) Expressão e linguagem.
b) Adaptação e desenho.
c)Interação e brincadeira.
d)Imitação e ludicidade.

a)A maternidade têm direito a cuidado e
assistência especiais.
b)O Estado deve oferecer políticas sociais para
reduzir os riscos de doenças.
c) O Estado deve promover programas de
assistência parcial à saúde da criança.
d) O Estado deve realizar programas de
prevenção e atendimento especializado à
criança.

5. No processo de interação com o mundo, as
crianças adquirem experiências de narrativas
veiculadas pelas linguagens :
a)Falada –escrita –expressiva.
b)Visual-falada- dramática.
c)Escrita –gestual-verbal.
2

10. Impor limites para a criança é fator fundamental
para:

14. Assinale a alternativa abaixo que se refere às
crianças de três anos.

a)Enfraquecer o comportamento ideal.
b)Aumentar condutas indesejáveis.
c)Promover a adaptação no meio social.
d)Promover o ajustamento
ao ambiente
escolar.

a)Começam a ter consciência de quem são e
aprendem a conviver em grupo, fazendo
negociações ,dando explicações sobre as coisas
que fazem.
b)As crianças caminham na direção da
independência de movimentos, utilizando
materiais mais estruturados para praticar
atividades físicas e de manipulação.
c)As crianças apreciam permanecer juntas.
d)Apresentam especificidades importantes a
serem consideradas no planejamento das
brincadeiras.

11. Atividades que devem fazer parte da
programação diária de todos os grupos de
crianças, desde o berçário até a turma dos
maiores.
a)Atividades dirigidas.
b)Atividades livres.
c)Atividades de organização coletiva.
d)Atividades de cuidado pessoal.

15. Com relação ao brincar da criança é INCORRETO
afirmar que:

12. Algumas brincadeiras auxiliam a criança em
relação
ao
conhecimento
do
mundo
matemático.
Identifique
a
alternativa
relacionada:

a)Ao brincar a criança se apresenta além do
esperado para sua idade e além do seu
comportamento habitual.
b)O brincar prende a criança das limitações do
mundo real, permitindo que ela crie situações
imaginárias.
c)O brincar também permite que a criança
tome certa distância daquilo que a faz sofrer.
d)Brincando
a criança aprende a usar e
transformar objetos conforme sua subjetividade
e suas fantasias.

a)Brincar de faz-de-conta.
b)Dança das cadeiras.
c)Esconde-esconde.
d)Brincadeira de roda.
13. As brincadeiras com relação as vivências éticas e
estéticas favorecem a identidade e a diversidade
da criança. Em se tratando da vivência ética é
correto afirmar:

Língua Portuguesa

16. Nas frases abaixo assinale aquela apresenta o
verbo sublinhado está no pretérito imperfeito
do indicativo:

a)Uso dos objetos ao modo individual de cada
criança.
b)Utilizar as práticas cotidianas das famílias na
organização de seu espaço de vida cotidiano.
c)Brincadeiras com sucata e blocos desenvolvem
a criatividade e as crianças expressam sua visão
de mundo.
d)Ações como respeitar o espaço de brincar do
outro, guardar, emprestar os brinquedos e
esperar sua vez de usá-lo.

a)Confiei muito no meu amigo.
b) Amanhã estudarei para a prova.
c)No verão eu caminhava todos os dias no
parque.
d)Talvez ele passe no concurso.
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17. Na frase: A menina cujo amigo esteve aqui foi
embora. O pronome sublinhado na frase
apresenta:

b)Substantivo sobrecomum.
c)Substantivo de dois números.
d)Substantivo comum.

a)Pronome relativo.
b)Pronome demonstrativo.
c)Pronome indefinido.
d)Pronome interrogativo.

Informática

23. Para transformar as letras de uma palavra em
maiúscula ou minúscula ou vice versa, selecione
a palavra desejada e tecle:

18. O pronome de tratamento ”Vossa Eminência ”é
usado para:

a)Shift+F3.
b)Crtl+F3.
c)Shift+F6.
d)Crtl+F6.

a)Bispos e sacerdotes.
b)Reitores de universidades.
c)Papa.
d)Cardeais.

24. Os protocolos de serviço da internet
responsáveis pelo envio e recepção de
mensagens eletrônicas, e-mail são:

19. Assinale a alternativa correta em que se
encontra o verbo transitivo indireto.

a)RFC-TCP.
b)HTTPS-HTML.
c)SMTP-POP.
d)WEB-SSL.

a)Cheguei de viagem hoje de manhã.
b)Maria compartilhou da alegria com os amigos.
c)Paulo responda aos exercícios com atenção.
d)Moro a duzentos metros da praça.

25. É um sistema utilizado na transferência de
arquivos entre dois computadores conectados à
internet.

20. Identifique a frase que está grafada
corretamente de acordo com a pontuação.
a)Ana ligue, já essa televisão.
b)Que bela flor.
c)Você já fez suas atividades hoje.
d)Ontem o dia estava muito quente.

a)SSL.
b)SET.
c)FTP.
d)WEB.

21. Assinale a alternativa correta na frase em que o
sujeito é indeterminado.

Atualidades

26. Em relação ao desenvolvimento urbano
brasileiro, os índios passaram a viver nas
grandes cidades principalmente em:

a)A beleza e o poder tirou –lhe a paz.
b)Dizem que passou no vestibular.
c)Choveu ontem á noite.
d)Ficamos alertas diante do vendaval.

a)São Paulo- Manaus – Boa Vista – Rio de
Janeiro.
b)Cuiabá – Campo- Grande – Curitiba- Porto
Velho.
c)São Paulo-Rio de Janeiro- Cuiabá – Goiânia.

22. Analise a frase: A criança foi brincar no parque e
ficou muito feliz. O substantivo grifado é:
a)Substantivo de dois gêneros.
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d)Cuiabá- Belém- Boa Vista-Palmas.
27. O maior projeto criado no Brasil para
recuperação de patrimônio histórico recebeu o
nome de:
a)Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
b)Ministério da Cultura.
c)Programa Monumenta.
d) PAC das Cidades Históricas.
28. Com relação às olimpíadas 2016 é correto
afirmar:
a) O Brasil conquistou o direito de sediar as
olimpíadas depois de tentar duas vezes a
candidatura.
b)A decisão da votação ficou entre Paris e Rio de
Janeiro.
c)O Brasil é o segundo país sul- americano a
sediar uma olimpíada.
d)A cidade do Rio de Janeiro venceu a votação
de 66 votos a 32 no dia 2 de outubro de 2009.
29. O espaço urbano com continuidade territorial
que em razão de sua população e relevância
política socioeconômica, tem influência nacional
ou sobre uma região. Assinale a correta:
a)Cidade Polo.
b)Grande Metrópole.
c)Capitais dos Estados.
d)Metrópole.
30. Nas últimas décadas a expectativa de vida do
brasileiro subiu para:
a)65 anos.
b)74,9 anos.
c)65,9anos.
d)75 anos.
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