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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 
CADERNO DE PROVAS 

PROCESSO SELETIVO 001/2019 – BOM RETIRO/SC 
 

CADERNO DE PROVA 
MONITOR DE CRECHE 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de 
iniciar a prova; 
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular 
desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados em saco plástico 
fornecido na entrada. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE; 
3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas Gabarito será entregue antes do início da Prova e deverá ser 
assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade; 
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal; 
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou 
utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos 
com lente escura; 
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos. 
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala; 
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala; 
10. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para sua Folha 
de Rascunho e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre com à caneta azul ou preta; 
11. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO 
haverá 2ª via; 
12. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
13. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta 
assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de 
Respostas; 
14. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 
Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências. 
15. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
16. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
17. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
18. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de 
prova; 
19. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas; 
20. O gabarito bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da 
Prefeitura a partir das 15 horas do dia 08/12/2019; 
21. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais. 
22. Este Caderno de Prova, é constituído de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, cada uma 
com quatro alternativas (A, B, C, D), sendo apenas uma considerada correta. Estão 
distribuídas da seguinte forma: 01 a 05 – Matemática/Raciocínio Lógico. 06 a 10 – Língua 
Portuguesa. 11 a 15 – Conhecimentos Gerais/Atualidades. 16 a 25 – Conhecimentos 
Específicos. 
A Prefeitura Municipal de Bom Retiro deseja a você uma BOA PROVA! 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

(Questões de01 a 05) 
 
01) A quantia de R$ 2286,00 representa qual 
porcentagem de R$ 5080,00? 
A) 68 
B) 65 
C) 38 
D) 45 
 
 

02) A Prefeitura resolveu cascalhar suas 
principais ruas da cidade. Com três 
caminhões ela transporta diariamente 200m³ 
de cascalho. Para transportar 1600m³ de 
cascalhos, quantos caminhões iguais a esse 
seriam necessários? 
A) 24 
B) 60 
C) 36 
D) 92 
 
 

03) Quantos minutos se passaram das 
8h40min até as 9h25min? 
A) 25 
B) 10 
C) 35 
D) 45 
 

04) Uma hora tem quantos segundos? 
A) 100 
B) 3600. 
C) 36000. 
D) 86400. 
 
 

05) Da representação simplificada das 

medidas qual está corretamente 

representada: 

A) 12 cm² (doze centímetros cúbicos). 

B) 3,015 m³ (três metros cúbicos e quinze 

decímetros cúbicos). 

C) 6,012 cm³ (seis centímetros quadrados e 

doze milímetros cúbicos. 

D) 15,000100 hm² (quinze hectômetros 

quadrados e cem metros cúbicos. 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
(Questões de 06 a 10) 

 
06) Na frase: “O livro que estou escrevendo é 
muito interessante” A palavra destacada é 
um:  
A) Artigo. 
B) substantivo. 
C) verbo. 
D) pronome. 
 

07) Há erro de separação silábica em: 
A) Au-sên-cia. 
B) Im-por-tân-cia. 
C) Com-cor-dam. 
D) Pro-tes-tam. 
 
 

08) Assinale a alternativa CORRETA quanto 
ao número de silabas da palavra em 
destaque no trecho: "Continuávamos a 
ajudá-las quando pediam.": 
A) cinco silabas. 
B) seis silabas. 
C) sete silabas. 
D) nove silabas. 
 

09) Nos termos da Lei n.º 9394/96 - A 
educação, dever da família e do Estado, 
inspirada nos princípios de ______________ 
e nos ideais de solidariedade humana, tem 
por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Assinale a alternativa que preenche, correta 
e respectivamente, as lacunas 
A) igualdade. 
B) justiça 
C) solidariedade 
D) liberdade 
 
 

10) Marque a alternativa cuja palavra seja 
formada por 8 letras e 7 fonemas: 
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A) Caminhando. 
B) Espelhos. 
C) Sucedida. 
D) Holofotes. 
 

ATUALIDADES 
(Questões de 11 a 15) 

 
11) São membros efetivos do MERCOSUL, 
exceto: 
A) Brasil. 
B) Uruguai. 
C) Argentina. 
D) Colômbia. 
 
 

12) Qual foi a maior investigação de 
corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil 
já realizou? 
A) Operação Fraude Zero 
B) Operação Matusalém 
C) Operação Lava jato 
D) Operação sanguessuga  
     
 

13) BRICS é o nome de um conjunto 
econômico de países considerados 
“emergentes”, que juntos formam um grupo 
político de cooperação. Brasil sediou a 
cúpula do Brics neste ano. Quais são os 
países que formam o BRICS? 
A) Brasil, Rússia, Irlanda, Canadá e Suécia. 
B) Brasil, Argentina, Estados Unidos e China. 
C) Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul. 
D) Brasil, Argentina, Portugal, Canadá e 
Estados Unidos. 
 
 

14) O Brasil é conhecido como campeão de 
feriados: 1º de janeiro, Terça-feira de 
Carnaval, Sexta-feira Santa, 1º de maio, 
Corpus Christi, 7de setembro, 12 de outubro, 
2 de novembro, 15 de novembro e 25 de 
dezembro. No dia 15 de novembro se 
comemora: 
A) A Independência do Brasil. 
B) O descobrimento do Brasil. 
C) A proclamação da República. 

D) Dia da bandeira. 
 

15) O presidente da República enviou ao 
congresso mais um projeto polêmico, uma 
proposta de emenda à Constituição (PEC), o 
governo propõe extinguir municípios 
pequenos considerados inviáveis 
financeiramente. Pela proposta apresentada 
pelo Ministério da Economia, cidades com 
menos de 5 mil habitantes e arrecadação 
própria inferior a 10% da receita total serão 
incorporadas pelo município vizinho. Qual é o 
Município de Santa Catarina com a menor 
população? 
A) Santiago do Sul 
B) Rio Rufino 
C) Leoberto Leal 
D) Chapadão do Lageado. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 (Questões de 16 a 25) 

 
16) Quando estamos em sala de aula e se 
percebe que uma criança está quente, ao 
tocá-la, devemos verificar a temperatura 
usando um termômetro axilar. Considera-se 
febre para intervenção, quando a 
temperatura axilar estiver: 
A)   Apenas acima de 40 ºC.  
B)  Acima de 37,5 ºC. 
C)  Quando a criança estiver chorando, 
mesmo que a temperatura esteja baixa. 
D)    entre 36 e 37 ºC. 
 
 

17) Ao cuidar das crianças na escola ou 
creche, devemos ter muitos cuidados. As 
quedas tendem a acontecer, por isso 
devemos estar muito atentos. São sinais de 
gravidade das quedas, EXCETO: 
A) Saída de sangue pelo nariz. 
B) Orientação. 
C) Sonolência. 
D) Pupilas de tamanhos desiguais. 
 
 

18) A Educação Básica no Brasil envolve a 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
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Ensino Médio. A Educação Infantil na creche, 
compreende as seguintes idades, conforme a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional: 
A) Criança de 0 a 5 anos.  
B) Criança de 0 a 6 anos. 
C) Criança de 0 a 3 anos. 
D) Criança de 0 a 4 anos. 
 
 

19) Na Educação Infantil, é importante criar 
situações para que as crianças contem suas 
próprias histórias e digam o que pensam e 
sentem. O que um bom projeto para 
Educação Infantil precisa ter?  
A) Foco do professor para a ampliação dos 
saberes. 
B) Um projeto bem planejado é o que dá 
mais oportunidade de aprender. 
C)  Planejar sem abrir mão da flexibilidade. 
D)  Inibir a curiosidade da criança, pois o 
desenvolvimento do projeto pode ser 
prejudicado e a ação do professor não atingir 
o esperado. 
 
 

20) As crianças não têm a clara noção dos 
perigos que o ambiente pode oferecer. Qual 
das alternativas abaixo se refere aos direitos 
da criança na creche? 
A)  Nossas crianças têm   direito a um   
ambiente aconchegante, inseguro e 
estimulante. 
B) Nossas crianças têm direito a desenvolver 
sua curiosidade, imaginação e incapacidade 
de expressão. 
C) Nossas crianças têm direito à brincadeira. 
D) Nossas crianças têm direito à proteção, ao 
afeto e à inimizades. 
 
 

21) A resolução de conflitos dentro das 
escolas vem sendo constantemente discutida 
pelas comunidades escolares. Sobre esta 
questão é incorreto afirmar? 
A) Problemas sociais como violência e 
drogadição devem ser debatidos pela escola 
evitando seu reflexo negativo no ambiente 
escolar. 

B) Desentendimentos entre pais e 
professores são problemas graves e não 
devem ocorrer. 
C) Casos de bullying devem ser trabalhados 
sempre. 
D) A violência deve ser coibida de forma 
autoritária e punições severas como 
expulsão dos alunos envolvidos nestes 
episódios são recomendados. 
 
 
 

22) Quanto à higiene oral da criança é 
correto afirmar que deve ser: 
A) As escovas de dente não precisam ter 
tamanho adequado para a idade, o ideal é 
que sejam sempre macias. 
B) Nos recém-nascidos, que tomam leite e 
fórmulas o ideal é passar uma gaze ou fralda 
umedecida com água filtrada por toda a 
boca. 
C) Realizada desde o seu nascimento com 
escova de dente. 
D) Realizada só após a erupção do primeiro 
dente. 
 

23) São recomendações importantes para 
evitar aspiração de corpo estranho na 
alimentação, EXCETO: 
A) Oferecer alimentos em pedaços pequenos 
de acordo com a faixa etária. 
B) Alimentar a criança sempre na posição 
sentada. 
C) Evitar alimentos como sementes, 
amendoim, balas duras e outros que possam 
favorecer o engasgo. 
D) Oferecer alimentos enquanto as crianças 
correm, andam ou brincam. 
 
 

24) Escolha a alternativa CORRETA. 
A) As crianças têm menos necessidade de 
beber água que o adulto. 
B) Crianças não podem ficar 
desacompanhadas nunca, nem quando estão 
dormindo. 
C) Os colchonetes precisam ser higienizados 
diariamente com água somente. 
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D) Berços não podem ser utilizados por mais 
de uma criança, nem em horários 
diferenciados, mesmo que haja a troca de 
lençóis. 
 

25) A educação infantil há tempos atrás não 
era considerada uma etapa importante a ser 
cursada pela criança. Nos dias de hoje 
sabemos da importância da criança 
frequentar a escola desde muito cedo. De 
acordo com a LDB a educação infantil tem 
por finalidade: 
A) A de ser deposito de crianças como sendo 
de última alternativa aos pais de deixarem 
seus filhos. 
B) O desenvolvimento da criança somente 
nos cuidados de higiene e alimentação no 
período que os pais trabalham. 
C) o desenvolvimento integral da criança de 
até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da 
comunidade. 
D) o desenvolvimento da capacidade de 
aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

 
 


