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Instruções Básicas – Processo Seletivo nº 001/2016 

 

A Comissão de Processo Seletivo alerta: 

 

Leia com atenção todas as instruções deste caderno. 

 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal. 

 

2. Verifique se este caderno corresponde ao cargo no qual você fez a inscrição, se o caderno 

de questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Caso haja 

qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

 

3. Confira seu nome completo e o número de sua inscrição no Cartão de Respostas, que já está 

sobre sua carteira. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as 

devidas providências. 

 

4. Verifique se este caderno contém 20 (vinte) questões com 05 (cinco) alternativas cada, 

sendo 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos.  

 

5. A prova terá duração de 03 (três) horas, das 09h às 12h, incluindo a marcação da Folha de 

Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. 

 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o Cartão de Respostas, 

que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do Cartão de 

respostas é de inteira responsabilidade do candidato. 

 

7. O Cartão Resposta (gabarito) é único e insubstituível. 

 

8. Para a realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo 

transparente, azul ou preta. 

 

9. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, no Cartão Resposta, a opção que a 

responda corretamente.  

 

10. Ao transcrever as respostas para o Cartão Resposta, faça com cuidado e atenção para que 

não haja rasuras. 

 

11. A correção das provas será efetuada considerando apenas o conteúdo do Cartão de 

Respostas, a qual não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação 

fora dos campos destinados às respostas. 

 

12. Na correção do Cartão Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, 

que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 

13. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 45 (quarenta e cinco) 

minutos de seu início. Não será permitido levar o caderno de provas em hipótese alguma. 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 

 
 
 
                 

 

14. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de 

todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento do envelope contenda os 

Cartão de Respostas. 

 

15. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de qualquer equipamento eletro/eletrônico. A utilização desses 

objetos causará eliminação imediata do candidato. 

 

16. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, relógios, deverão ser desligados e 

mantidos dessa forma até o término da prova e entrega do Cartão de Respostas ao fiscal. 

 

17. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade 

competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos. 

 

18. Esta primeira página você pode levar para casa com suas anotações. 

 

19. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões, sua 

função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame. 

 

20. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas 

por um fiscal de sala.  

 

21. Todos os gabaritos e os cadernos de provas serão disponibilizados no site: 

www.morrogrande.sc.gov.br e no Mural Oficial do Município de Morro Grande/SC. 

 

ESPAÇO PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.morrogrande.sc.gov.br/
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CADERNO DE PROVAS 

CARGO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Conhecimentos Gerais 

 

Questão 01 – O Brasil sedia neste ano, na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ, a XXXI edição 

dos Jogos Olímpicos de Verão, onde receberá 

206 países para a disputa de 28 esportes. O 

Brasil espera nesse ano bater seu recorde de 

medalhas de ouro conquistado nas Olímpiadas 

de Atenas em 2004, conforme demonstra o 

quadro de medalhas abaixo: 

Ano Sede Ouro Prata Bronze Total 

1996 
Atlanta 

(EUA) 
3 3 9 15 

2000 
Sydney 

(AUS) 
0 6 6 12 

2004 
Atenas 

(GRE) 
5 2 3 10 

2008 
Pequim 

(CHI) 
3 4 8 15 

2012 
Londres 

(GBR) 
3 5 9 17 

Diante disso, pergunta-se, em que frequência 

são realizados os Jogos Olímpicos de Verão? 

A. Anualmente. 

B. Bienalmente. 

C. Trienalmente. 

D. Quadrienalmente.  

E. Não há frequência definida. 

 
Questão 02 – No dia 29 de abril deste ano, foi 

realizado em Santa Catarina o Dia “D” da 

vacinação contra os principais vírus 

causadores da influenza em humanos, 

influenza tipo A (H1N1 e H2N3) e influenza 

tipo B. Segundo dados da Secretária de Saúde 

do Estado de Santa Catarina, o município que 

mais vacinou pacientes foi Morro Grande, com 

um percentual de 88% (oitenta oito por cento) 

dentre o número de pacientes considerados 

prioritários (idosos, gestantes, crianças de seis 

meses a cinco anos de idade, etc.).  

Considerando as assertivas abaixo, assinale 

aquela que corresponde ao nome popular pelo 

qual é conhecida a doença viral Influenza: 

 

A. Dengue. 

B. Zika. 

C. Gripe. 

D. Chikungunya. 

E. Chagas. 

 
Questão 03 – Atualmente o Brasil vive um 

cenário de forte crise política em todas as 

esferas, mas principalmente no Governo 

Federal com o processo de impeachment 

contra a Presidente Dilma Rouseff. No início 

dos anos 90, o país viveu situação semelhante, 

o então Presidente da República renunciou o 

cargo no dia 29 de dezembro de 1992, horas 

antes de ser condenado pelo Senado Federal 

por crime de responsabilidade. Quem foi este 

presidente? 

 

A. Fernando Collor de Mello. 

B. Luiz Inácio Lula da Silva. 

C. Itamar Franco. 

D. José Sarney. 

E. Fernando Henrique Cardoso. 

 
Questão 04 – Os Estados Unidos da América 

elegerá neste ano o seu novo presidente, tendo 

em vista que Barack Obama em razão de estar 

exercendo seu segundo mandato consecutivo 
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não pode mais concorrer a reeleição. A disputa 

presidencial nos Estados Unidos há muitos 

anos é centralizada em apenas dois partidos, os 

quais curiosamente são representados na figura 

de dois mascotes, o elefante e o jumento. 

Como são conhecidos estes dois partidos, 

respectivamente? 

Assinale a alternativa correta: 

 

A. Partido Vermelho e Partido Azul. 

B. Partido Republicano e Partido Democrata. 

C. Partido Capitalista e Partido Comunista. 

D. Partido Republicano e Partido Socialista. 

E. Partido Capitalista e Partido Democrata. 

 
Questão 05 – Segundo a ONG brasileira 

WWF-Brasil a definição mais aceita para 

desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações. É o 

desenvolvimento que não esgota os recursos 

para o futuro. De acordo com essa noção, 

assinale a alternativa que corresponde a 

exemplos de ações sustentáveis: 

 

A. Uso de energia eólica, solar e de derivados 

do petróleo. 

B. Reciclagem de materiais, 

desflorestamento e criação de gado em 

pastagem. 

C. Coleta seletiva de lixo, uso de veículos 

coletivos, bicicletas e movidos a energia 

elétrica. 

D. Estimulo ao consumo e ao desperdício. 

E. Exploração de jazidas de minérios e 

extração de combustíveis fósseis. 

 

 

Conhecimentos Específicos 

 

Questão 06 - Em 1996, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional compreendeu a 

importância da Educação Infantil, que passou 

a ser considerada como primeira etapa da 

Educação Básica. 

A educação infantil atende crianças em que 

faixa de idade: 

A. 02 a 05 anos. 

B. 00 a 06 anos. 

C. 06 a 10 anos. 

D. 03 a 06 anos. 

E. 00 a 06 anos. 

 
Questão 07 - Em 1998 foi elaborado o 

RCNEI, conjunto de referências e orientações 

pedagógicas, para os profissionais que atuam 

diretamente com crianças de zero a seis anos. 

A sigla RCNEI, expressa: 

A. Regras para Crianças na Educação 

Infantil 

B. Regulamento e Competências para 

normatização da Educação Infantil  

C. Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil 

D. Referencial Criativo para normatização 

da Educação Infantil 

E. Referencial Curricular na Educação 

Infantil. 

 
Questão 08 - O processo de aprendizagem da 

criança na Educação Infantil é essencialmente 

lúdico. Neste contexto uma proposta 
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pedagógica que enfoca a ludicidade, sugere a 

criança aprender: 

A. Imitando. 

B. Copiando. 

C. No tempo certo. 

D. Com o passar do tempo. 

E. Brincando. 

 
Questão 09 - Sobre a brincadeira na educação 

infantil é incorreto afirmar: 

A. Por meio das brincadeiras, a criança 

desenvolve atenção, imitação, memória e 

imaginação. 

B. Nos jogos de faz de conta a criança recria 

situações que fazem parte de seu 

cotidiano. 

C. As brincadeiras são repletas de hábitos, 

valores e conhecimentos do grupo social 

ao qual a criança pertence. 

D. Brincar dá à criança oportunidade para 

imitar o conhecido e construir o novo. 

E. Uma proposta pedagógica baseada no 

brincar favorece a ação do professor, pois 

não necessita de planejamento. 

 
Questão 10 - A rotina na educação infantil 

inclui cuidados com a higiene e saúde da 

criança. Das proposições abaixo é errado 

afirmar: 

A. Durante o soninho o local deve estar 

arejado com portas e as janelas abertas, 

inclusive nos dias frios, para evitar o 

aumento de germes no ar, o que facilita a 

transmissão de doenças. 

B. Na hora de dormir é necessário que a 

criança tenha fronha e lençóis próprios e 

identificados, assim como chupetas e 

paninhos. 

C. Durante a troca de fraldas é indispensável 

lavar as mãos antes e depois, evitando a 

contaminação própria e entre os bebês.  

D. Na hora de alimentar a criança, deixe os 

alimentos esfriarem à temperatura 

ambiente e não assopre, pois isso 

aumenta a chance de contaminações. 

E. É importante ter um local reservado para 

amamentação, geralmente próximos ao 

banheiro ou fraldário, facilitando o 

trabalho das mães. 

 

Questão 11 – A lei que garante proteção 

integral a criança e também ao adolescente, é: 

A. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

B. Consolidação das Leis Infantis. 

C. Pacto contra o Trabalho Infantil 

D. Estatuto da Criança e do Adolescente 

E. Código Civil Brasileiro. 

 
Questão 12 - Consideramos critérios 

indispensáveis para um atendimento em 

creches que respeite os direitos fundamentais 

das crianças: 

Relacione as colunas  

(1) Direito à brincadeira. 

(2) Direito à atenção individual. 

(3) Direito a um ambiente aconchegante, 

seguro estimulante. 

(4) Direito ao contato com a natureza. 

(5) Direito a higiene e à saúde. 

(6) Direito a uma alimentação sadia. 

(7) Direito a desenvolver sua curiosidade, 

imaginação e capacidade de expressão. 
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       Procuramos respeitar o ritmo fisiológico 

da criança: no sono, nas evacuações, nas 

sensações de frio e calor. 

       Valorizamos nossas crianças quando 

tentam expressar seus pensamentos, fantasias e 

lembranças. 

       Procuramos diversificar a alimentação das 

crianças, educando-as para uma dieta 

equilibrada e variada. 

       Não deixamos objetos e móveis quebrados 

nos espaços onde as crianças ficam. 

       Nossas crianças têm oportunidade de 

brincar com areia, argila, pedrinhas, gravetos e 

outros elementos da natureza. 

       Sempre que necessário encaminhamos as 

crianças ao atendimento de saúde disponível 

ou orientamos as famílias para fazê-lo. 

      As rotinas da creche são flexíveis e 

reservam períodos longos para as brincadeiras 

livres das crianças. 

 

A ordenação correta é: 

 

A. 2;7;6;3;4;5;1. 

B. 7;2;6;5;1;4;3. 

C. 7;2;6;3;4;5;1. 

D. 2;7;6;1;4;3;3. 

E. 1;7;5;3;4;5;1. 

 
Questão 13 - Sobre a organização do espaço e 

mobiliário na sala de aula da educação infantil 

é errôneo afirmar: 

A. Estantes baixas são ótimas para delimitar 

espaços amplos para brincadeiras ativas, 

ou espaços restritos, para atividades 

calmas, possibilitando ao adulto visualizar 

supervisionando e intervindo se 

necessário. 

B. Materiais como brinquedos, jogos, papéis, 

ferramentas, lápis e outros podem ficar em 

caixas com o desenho do material e a 

legenda, ou mesmo em caixas 

transparentes. 

C. Espaços para as crianças ampliarem seus 

movimentos (andar, pular, correr, 

saltar...), que podem ser organizados 

também na área externa. 

D. Os murais e trabalhos das crianças devem 

ser construídos a partir dos projetos 

desenvolvidos e devem estar posicionados 

à altura dos olhos das crianças. 

E. É ideal organizar espaços separados para 

que as crianças com necessidades especial 

fiquem protegidas do contato com as 

outras crianças. 

 
Questão 14 – O ato de brincar deve estar 

inserido na prática pedagógica do professor de 

Educação Infantil.  

Das afirmativas abaixo é incorreto afirmar: 

A. É no brincar que a criança usa a sua 

imaginação. 

B. A brincadeira e aprendizagem não podem 

habitar o mesmo espaço. 

C. O brincar é considerado como uma 

linguagem da criança. 

D. É brincando que a criança constrói um 

conhecimento sobre si mesma e sobre o 

mundo. 

E. O brincar não deve estar presente na 

rotina infantil somente na hora do 

intervalo escolar. 

 
Questão 15 - Brincar é fonte de lazer e ao 

mesmo tempo fonte de conhecimento, sendo  

por isso parte integrante da ação educativa na 

educação infantil . Quando brinca, a criança 
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potencializa os quatro pilares da educação da 

UNESCO, que são: 

A. Nascer, crescer, se desenvolver, ficar 

adulta. 

B. Berçário, maternal, creche, pré-escola. 

C. Aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver, aprender a ser. 

D. Matemática e suas tecnologias, ciências 

humanas e suas tecnologias linguagens 

códigos e suas tecnologias, ciências da 

natureza e suas tecnologias. 

E. Ensino Infantil, Educação Básica, Ensino 

Médio, Graduação. 

 
Questão 16 - Analise as proposições abaixo 

sobre educação infantil, considerando V para o 

que for verdadeiro e F para o que for falso, 

assinalando sequência correta:  

       Além da família, a escola exerce 

influência decisiva na formação dos hábitos e 

consumo alimentar das crianças. 

       Os professores e funcionários da escola 

são exemplo para as crianças por isso devem 

evitar o consumo de alimentos de baixo ou 

nenhum valor nutritivo já que possuem um 

papel fundamental para a formação de hábitos 

saudáveis. 

       A criança não deve permanecer em jejum 

por longos períodos, pois está em fase de 

crescimento e necessita de energia e de 

nutrientes. 

       Controlar a oferta de líquidos nos horários 

das refeições oferecendo após a refeição, de 

preferência, água ou sucos naturais. 

       A ingestão de alimentos com excesso de 

gorduras ”trans” e saturadas, sal e açúcar, 

devem ser oferecidas somente uma vez ao dia 

preferencialmente no lanche vespertino, pois 

são fatores de risco para as doenças crônicas 

no adulto. 

       Evite oferecer à criança bolachas 

recheadas ou amanteigadas, pois elas contêm 

muita gordura. Prefira biscoitos sem recheio, 

ricos em fibras, como os biscoitos de aveia, 

torradas integrais, entre outros. 

 

A. V;V;V.V;F;V 

B. V;V;V;V;V;V 

C. F;F;V;V; F;V 

D. F:V:V;V;F.F 

E. V;V;F; F,F;V 

 
Questão 17 - Consideramos atribuições do 

Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, 

exceto: 

A. Orientar e auxiliar as crianças no que se 

refere a higiene pessoal. 

B. Auxiliar as crianças na alimentação. 

C. Promover horário para repouso. 

D. Garantir a segurança das crianças, zelando 

pelo seu bem estar.  

E. Comunicar a direção da escola e 

familiares qualquer incidente ou 

dificuldade ocorridas em classe 

 
Questão 18 - É a escola que integra e inclui a 

todos. Que consegue fazer com que todos e 

cada um no seu nível, possibilidades e 

limitações, consigam aprender e se 

desenvolver integralmente; que respeita as 

diferenças; que cria um ambiente rico com 

diferentes estímulos para aprender o mesmo 

objeto, tendo em vista as diferenças de cada 

um. 

A descrição acima refere-se a uma escola com 

que característica: 
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A. Criativa. 

B. Integral. 

C. Inovadora. 

D. Inclusiva. 

E. Especial. 

 
Questão 19 - Analise as proposições abaixo: 

I. Oferecer somente brinquedos apropriados 

para a idade, principalmente os desmontáveis e 

com peças pequenas, que são mais fáceis para 

a manipulação das crianças pequenas.  

II. Banhos de sol devem ser realizados antes 

da 10h e após às 16h, sendo fundamental o uso 

de protetores solares a partir de 6 meses de 

idade 

III. Tomadas devem ter protetores e o s fios 

devem ser curtos e fora do alcance de crianças. 

TVs e outros aparelhos devem estar firmes e 

estáveis sobre móveis. 

IV. Ter na escola medicamento para febre e 

dor de barriga, administrando na criança 

sempre que necessário, para evitar que 

aumente a temperatura e ela sofra com dor. 

V. Utilizar medicamentos somente sob 

orientação médica, dentro do prazo de 

validade e nunca administrá-los no escuro para 

não errar a dose. 

VI. A temperatura do leite e outros líquidos ou 

alimentos também deve ser testada nas costas 

da mão, antes de serem oferecidos para a 

criança. 

Assinale a assertiva que contém somente 

proposições verdadeiras: 

A. I;II;V;VI 

B. I;II;III;V;VI 

C. II;III;V;VI 

D. I;IV;V 

E. I;IV;V;VI 

 
Questão 20 - A prática educativa é permeada 

por diversos aspectos como saúde, higiene, 

segurança, prevenção e estas ações precisam 

ser incorporadas à rotina do profissional da 

educação infantil. Neste contexto é incorreto 

afirmar: 

A. A roupa ideal é aquela que cobre o corpo 

e mantém o conforto, ou seja, calça e 

camisa confortáveis, que permitam o 

movimento e deixem a pele respirar. 

B. Os sapatos devem ser limpos, fechados, 

confortáveis, rasteiros, antiderrapantes. 

C. Brincos, piercings, colares, anéis, cintos, 

relógios de pulso, devem ser retirados e 

guardados em local fora do alcance das 

crianças. 

D. Perfumes e cremes não devem ser usados, 

em especial aqueles que têm cheiro forte e 

ativo, pois podem desencadear ou agravar 

quadros alérgicos. 

E. Em dias quentes uma camiseta de alcinha, 

shorts e uma sandália de dedo facilitam o 

movimento com as crianças. 


