PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 002/2018
AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
ATUALIDADES 05 QUESTÕES:
QUESTÃO 1 (Valor: 1)
Em 2018, algumas doenças que estavam erradicadas retornaram. A crise financeira
brasileira e, consequentemente, a precariedade com que vivem várias famílias
contribuíram para o retorno dessas doenças. Assinale a alternativa que aponta duas
destas doenças.
A) Caxumba e febre.
B) Difteria e gripe.
C) Sarampo e rubéola.
D) Coqueluche e leucemia.
QUESTÃO 2 (Valor: 1)
A última década foi de reviravoltas para um país asiático que vem cumprindo um papel de
protagonismo no crescimento das economias de todo o mundo, sendo o principal parceiro
comercial em todos os continentes. Nos últimos anos, porém, uma desaceleração na
produção vem causando temor nas bolsas de valores e em governos do mundo todo. De
que país estamos falando?
A) Estados Unidos.
B) China.
C) Índia.
D) Paquistão.
QUESTÃO 3 (Valor: 1)
A Justiça brasileira, em 2016, tentou várias vezes bloquear o aplicativo de conversas
WhatsApp. Assinale a alternativa que define o motivo pelo qual a Justiça tentou suspender
temporariamente o serviço.
A) A empresa não liberou mensagens que supostamente ajudariam a comprovar os culpados
de alguns crimes.
B) A empresa não se responsabilizou pela privacidade dos brasileiros nas últimas décadas.
C) As mensagens enviadas por milhões de brasileiros foram transformadas em falsas notícias.
D) O envio e recebimento de mensagens estava ficando muito caro.
QUESTÃO 4 (Valor: 1)
O projeto que propõe alterações na Previdência Social vem sendo discutido pelo
Congresso Nacional desde 2017. O pouco avanço nas discussões se dá, principalmente,
pela proposta que altera a idade mínima para se aposentar, que passaria para 65 anos. No
entanto, em 2018 o projeto não pode ser votado pelo congresso. Assinale a alternativa que
aponta o motivo dessa situação.
A) Aumento de emendas no projeto original.
B) Mudança na Presidência da República.
C) Discordância dos partidos políticos quanto à idade mínima.
D) Intervenção federal no Rio de Janeiro.
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QUESTÃO 5 (Valor: 1)
A história recente brasileira vive, desde 2016, um grande período de instabilidade tanto
política quanto econômica. Dentre os fatos que contribuíram para esta instabilidade está
a Operação Lava- Jato. Assinale a alternativa que melhor descreve o que evidencia essa
“operação”.
A) Investigou somente o sistema de corrupção na Petrobrás que acabou na prisão de mais de
trinta diretores.
B) Proibiu que partidos políticos envolvidos em corrupção se coligassem para disputar eleições
presidenciais.
C) Denunciou um esquema de pagamentos de propinas bilionárias envolvendo grandes
empresas e vários partidos políticos.
D) Aprovou no congresso nacional um projeto com dez medidas a serem tomadas em caso de
corrupção.

MATEMÁTICA 05 QUESTÕES:

QUESTÃO 6 (Valor: 1)
A Unidade de Saúde “Viver Melhor” tem oito enfermeiros e três médicos. Para atender os
plantões dessa Unidade é necessário formar equipes constituídas de um médico e três
enfermeiros. Logo, qual o número de equipes diferentes possível poderá ser formado?
A) 24
B) 56
C) 168
D) 336

QUESTÃO 7 (Valor: 1)

Um ângulo agudo

com

, qual o valor da divisão

:

A)
B)
C)
D)

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 002/2018
AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
QUESTÃO 8 (Valor: 1)
Sendo que as medidas dos ângulos internos de um triângulo estejam em progressão
aritmética, e que a medida do maior ângulo é o quíntuplo da medida do menor. Com essas
informações a diferença entre a medida do maior ângulo e a soma das medidas dos outros
dois é:
A) 20º
B) 40º
C) 80º
D) 90º
QUESTÃO 9 (Valor: 1)
Levando em conta duas funções tais que
expressão

e

Então a

é igual a:

A) 3
B) 1
C) 0
D) -3
QUESTÃO 10 (Valor: 1)
Muitos são os objetos que representam um paralelepípedo. Considere um reservatório
que apresenta a forma de um paralelepípedo retângulo cuja a base mede 10 m de
comprimento por 8 m de largura. Devido a um vazamento, 57600 litros de água foram
desperdiçados, equivalente a 6% da sua capacidade total. Conforme essas condições, a
altura desse reservatório tem o valor de:
A) 1,2 m
B) 2,4 m
C) 12 m
D) 120 m
PORTUGUÊS 05 QUESTÕES:
QUESTÃO 11 (Valor: 1)
A inadequação vocabular pode provocar em um enunciado diferentes problemas de
linguagem, como redundâncias, ambiguidades e má compreensão da mensagem. As
frases abaixo apresentam problemas dessa natureza, com exceção de uma, que você
deverá identificar.
A) As pessoas que consomem frutas frequentemente são mais sadias.
B) Júlio disse a seu primo que sua irmã havia chegado.
C) Num país tropical as mangas são consumidas em todas as dietas.
D) O Brasil exportou para fora menos trigo nesta década.
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QUESTÃO 12 (Valor: 1)
O cuidado com a ortografia é essencial em qualquer texto, seja ele mais ou menos formal.
Em apenas uma opção todas as palavras estão escritas de acordo com as normas da
ortografia portuguesa. Identifique-a.
A) Catequese, melancia, minissaia, êxodo.
B) Crisântemo, catequisar, gratuíto, ônibus.
C) Suicídio, microônibus, espírito, cansasso.
D) Eletrônico, peixe, couve, espontâneo.
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Ao escrevermos textos mais formais como os da esfera do trabalho, devemos considerar
a necessidade de uso correto da norma padrão. É comum encontrarmos erros
principalmente de concordância nesses textos. Há uma alternativa abaixo que apresenta
um erro bem comum de concordância verbal. Assinale-a.
A) Há bastantes pessoas esperando seu pronunciamento.
B) As certidões negativas estão em anexo ao documento.
C) Não havia três cópias da ata conforme foi solicitado.
D) Fazem alguns dias que este documento foi enviado.
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
Leia o poema abaixo, de Oswald de Andrade, um dos maiores escritores do Modernismo
brasileiro.
Pronominais
Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro
A partir da leitura e interpretação, assinale a opção que traz uma informação correta
acerca do poema.
A) De acordo com o texto, o uso dos pronomes no Brasil possui mais correção na fala do “bom
negro e o bom branco”.
B) A leitura do poema nos mostra como os brasileiros falam errado.
C) O autor retrata as diferenças existentes entre as formas pronominais no Brasil que se
evidenciam principalmente na fala.
D) A leitura do poema nos mostra que todas as duas formas - “Dê-me” e “Me dá” - estão erradas.
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QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Costumamos observar nas placas de propaganda espalhadas pela cidade problemas de
escrita distantes das regras da ortografia oficial brasileira. Isso se dá principalmente
quando o próprio dono do comércio resolve escrever a placa. Conforme seu nível de
escolaridade e de seu contato com textos formais, os problemas de escrita podem ser
maiores ou menores. Observe, por exemplo, palavras abaixo retiradas de uma dessas
placas:
Batata - Sebola - Méu - Melansia - Laranja - Acerola
Considerando as regras ortográficas, quantas palavras acima estão escritas de forma
equivocada?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
ESPECÍFICAS 25 QUESTÕES:
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
A ética profissional é destaque nos cursos de graduação, especialmente no que se refere
ao tratamento direto com as pessoas. Assinale a alternativa correta: No setor da educação
a ética profissional representa:
A) Respeito aos direitos dos pais, das crianças, dos profissionais da escola e da comunidade
em geral.
B) Respeitar somente se for respeitado.
C) Agir de acordo com suas convicções.
D) Respeito somente à equipe diretiva.
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
Ser um profissional ético na Educação Infantil, requer dos profissionais, conhecimentos
específicos dos direitos das crianças. Nesse segmento da educação, a brincadeira e
interação são fundamentais. Desse modo, é correto afirmar que ser um profissional ético
é:
A) Brincar com as crianças somente no “Dia do Brinquedo”.
B) Deixar que as crianças se expressem com orientação dos professores.
C) Conhecer os direitos das crianças às brincadeiras e interações, como modo de ser e agir.
D) Promover interações com outras turmas somente na semana das crianças.
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
A atuação profissional requer uma gama de habilidades, competências e valores. Os
valores são construídos na família, escola e sociedade. Para que as relações pessoais na
escola sejam harmônicas, cada um deve fazer a sua parte. Assinale a alternativa correta:
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A) O profissional deve seguir somente as regras das Associações Comunitárias.
B) O profissional deve conhecer e respeitar o Projeto Político Pedagógico do município e o
regimento escolar.
C) O profissional deve agir na escola de acordo com sua história pessoal, desconsiderando o
regimento escolar.
D) A equipe diretiva está em primeiro lugar e deve ditar as regras.
QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Os valores estão relacionados à competência, sigilo, honestidade, prudência,
compreensão, entre outros. Na Educação Infantil o sigilo é fundamental, pois cada família
tem suas próprias histórias e devem ser preservadas. Desse modo é correto afirmar que:
A) Quando uma criança apresenta algum problema de comportamento é importante comentar
em uma reunião de pais.
B) Os problemas familiares podem ser comentados com todos os professores da escola.
C) Quando um professor está com dificuldades, a comunidade precisa intervir.
D) Quando uma criança está passando por algum processo pessoal, esse assunto deve ser
discutido e encaminhado, em primeiro lugar, pelos profissionais da escola e por sua família.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
A humildade é uma das características que fazem parte das virtudes profissionais. O
profissional que trabalha na educação precisa ser humilde. Assinale a alternativa
incorreta.
A) Ser humilde é admitir que não é dono da verdade.
B) Ser humilde é se submeter à vontade dos pais e equipe diretiva.
C) A humildade na instituição de Educação Infantil requer bom senso.
D) Ser humilde é analisar suas limitações e cooperar com os colegas.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
A segurança no trabalho é primordial quando se trata de Educação Infantil, tanto para os
profissionais, quanto para as crianças. Assinale a alternativa incorreta: O uso de luvas na
hora da troca de fraldas é obrigatório, pois:
A) Deve apenas proteger suas mãos.
B) Se o profissional tiver algum ferimento pode contaminar o bebê.
C) Pode propagar doenças infecciosas.
D) Evita a transmissão de diversas bactérias.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
A segurança na Educação Infantil deve ser pensada nos momentos de brincadeiras
também. Assinale a alternativa correta.
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A) Os brinquedos quebrados podem oferecer riscos às crianças.
B) Os corantes artificiais estão presentes nas maquiagens infantis, desta forma, todas as
crianças podem brincar com esses produtos.
C) A caixa de areia pode ser utilizada unicamente por crianças maiores.
D) A massa de modelar estimula apenas a coordenação motora ampla.
QUESTÃO 23 (Valor: 1)
Existem precauções que devem ser tomadas na Educação Infantil, em relação aos
alimentos oferecidos às crianças. Assinale a alternativa incorreta:
A) Ter ciência das intolerâncias e alergias das crianças.
B) Oferecer frutas e verduras frescas.
C) Evitar comer guloseimas na frente das crianças.
D) Na hora das refeições, as profissionais podem alimentar as crianças com a mesma colher.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Com relação à administração de medicamentos na Educação Infantil, assinale a alternativa
correta:
A) Caso a criança apresente vômitos, as profissionais podem oferecer chás.
B) Em caso de febre acima de 38º, as profissionais podem medicar a criança.
C) Cada escola estabelece suas próprias regras.
D) Os medicamentos podem ser administrados somente, mediante prescrição médica.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
A qualidade de vida do profissional que atua na Educação Infantil torna-se primordial para
seu desenvolvimento cognitivo, físico e emocional. O profissional é um ser inteiro,
integral, e sua qualidade de vida influencia na qualidade do trabalho. Assinale a alternativa
correta:
A) A prática de atividades físicas não está relacionada com o desempenho ativo e dinâmico do
profissional.
B) A falta de descanso do profissional não influencia no exercício das atividades pedagógicas.
C) O profissional que atua na Educação Infantil necessita ter controle e equilíbrio na expressão
de suas emoções.
D) O estresse da vida pessoal não influencia na vida profissional.
QUESTÃO 26 (Valor: 1)
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é considerada criança, a
pessoa com a faixa etária de:
A) Até 12 anos completos.
B) Até 12 anos incompletos.
C) 2 a 10 anos completos.
D) 4 a 12 anos incompletos.
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QUESTÃO 27 (Valor: 1)
Os direitos fundamentais da criança e do adolescente são:
A) Desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, e social em condições de liberdade e
dignidade.
B) Desenvolvimento religioso, mental e moral, assegurando a cidadania.
C) Desenvolvimento especial para as diferentes classes sociais.
D) Desenvolvimento peculiar para as crianças e adolescentes com condições sociais
favorecidas.
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
No ECA o parágrafo único do Art. 4º afirma que é direito da criança e adolescente a
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, desse modo,
assinale a alternativa correta:
A) Em caso de acidentes, as crianças serão as últimas a ser socorridas.
B) Os adolescentes que possuem plano de saúde serão encaminhados primeiramente aos
hospitais.
C) As escolas particulares devem oferecer maior proteção às crianças e adolescentes.
D) Todas as crianças e adolescentes têm prioridade nas situações de socorro e proteção.
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
De acordo com o ECA, no Art. 9º, o poder público, as instituições e os empregadores
propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães
submetidas a medida privativa de liberdade. Desse modo, assinale a alternativa incorreta:
A) As crianças que frequentam a creche, têm o direito de ser amamentadas.
B) Crianças que têm as mães em cárcere privado, não podem receber aleitamento materno.
C) As instituições de Educação Infantil devem propiciar um espaço adequado para
amamentação.
D) É direito das mães amamentar seus filhos nas instituições.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
O respeito às crianças e adolescentes deve estar presente no cotidiano das instituições,
desse modo, o Eca destaca que, conforme o Art. 18, é dever de todos velar pela dignidade
da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. De acordo com a afirmação, é correto
afirmar:
A) O professor pode gritar com as crianças em quaisquer situações.
B) Os profissionais têm o direito de sancionar medidas punitivas que exponham as crianças.
C) Crianças precisam ser protegidas das situações de violência.
D) A escola pode criar em seu regimento, punições coletivas, para não expor apenas uma
criança ou adolescente.
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QUESTÃO 31 (Valor: 1)
É importante ressaltar que os profissionais da educação precisam receber as famílias sem
discriminação, pois, de acordo com o ECA no Art. 20, os filhos, havidos ou não da relação
do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Assinale a alternativa correta:
A) A escola deve realizar entrevistas com as famílias, no sentido de separar as crianças por
turmas, conforme sua filiação.
B) De acordo com o ECA, as crianças adotadas precisam receber atendimento especializado,
pois apresentam problemas de comportamento.
C) A discriminação devido à filiação, deve ser reconhecida no Projeto Político Pedagógico.
D) A instituição escolar deve conhecer e acolher as diferentes composições familiares.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
A segurança das crianças deve ser assegurada nas instituições de Educação Infantil,
inclusive quanto a guarda dos pequenos. Conforme o Art. 83 do ECA, nenhuma criança
poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou
responsável, sem expressa autorização judicial. Nesse caso, é correto afirmar que:
A) Quando a escola realiza saídas de campo, a responsabilidade é apenas da Diretora da
escola.
B) As crianças precisam de autorização para saídas de campo realizadas pela escola.
C) As professoras têm o poder de autorizar as saídas das crianças da escola.
D) As crianças não necessitam de autorização para viajar para fora da comarca, se estiverem
acompanhadas de adultos.
QUESTÃO 33 (Valor: 1)
O Conselho Tutelar é definido pelo ECA, como:
A) Órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
B) Órgão terceirizado pelo governo, encarregado de manter as leis do ECA.
C) Órgão com características não autônomas, não jurisdicional, encarregado pela sociedade
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
D) Órgão não permanente, jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
QUESTÃO 34 (Valor: 1)
Para compor o Conselho Tutelar, são exigidos alguns requisitos básicos. Assinale a
alternativa correta:
A) Reconhecida idoneidade moral; residir no território nacional.
B) Idade superior a 25 anos; idoneidade social.
C) Reconhecida idoneidade moral; residir no município; idade superior a 30 anos.
D) Reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos; residir no município.
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QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Dentre as atribuições do Conselho Tutelar, uma delas é requisitar serviços públicos nas
áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Assinale a
alternativa incorreta:
A) Os membros do Conselho Tutelar podem requisitar vagas nas instituições de ensino.
B) O Conselho Tutelar pode encaminhar as crianças e adolescentes para áreas de atendimento
da saúde.
C) Aos membros do Conselho Tutelar é vetada a intervenção na área da saúde.
D) Aos membros do Conselho Tutelar são atribuídas as funções de acompanhamento ao
serviço social.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
O Regimento Escolar é um dos documentos que expressa a organização pedagógica,
administrativa e disciplinar da Educação Infantil. Nesse sentido, como a instituição de
Educação Infantil deve proceder com as disposições pedagógicas? Assinale a alternativa
correta.
A) O Cuidar e o Educar devem ser indissociáveis.
B) Os profissionais da Educação Infantil devem apenas cuidar das crianças, mantê-las em
segurança.
C) O processo de alfabetização deve ser estimulado e cobrado desde a creche.
D) Crianças pequenas não precisam de projetos pedagógicos.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
O cotidiano na Educação Infantil necessita de observação e registros. Nesse sentido,
assinale a alternativa incorreta:
A) Os registros das crianças expressam suas conquistas e o que ainda precisa ser
desenvolvido.
B) As observações das professoras e auxiliares são fundamentais para a construção de
projetos pedagógicos.
C) Nos registros devem constar apenas os aspectos comportamentais das crianças, pois ainda
não aprendem.
D) Os registros diários são fundamentais para os processos de avaliação.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
A dimensão afetiva na Educação Infantil é característica necessária para os vínculos de
ensino e aprendizagem. Assinale a alternativa incorreta:
A) O afeto na Educação Infantil é um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento
integral.
B) As relações afetivas devem ser propiciadas entre os pares.
C) Um projeto sobre afetividade pode contribuir com o bom relacionamento da turma.
D) No processo de ensino e aprendizagem das crianças pequenas, o que fica registrado é a
figura do professor, pois é ele que ensina.
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QUESTÃO 39 (Valor: 1)
A formação profissional implica no desenvolvimento das crianças da Educação Infantil,
pois o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil é imprescindível para a realização
de um trabalho de excelência. Assinale a alternativa correta.
A) O profissional que atua na Educação Infantil precisa ter os conceitos básicos sobre infância,
criança, desenvolvimento da aprendizagem, Diretrizes da Educação Infantil.
B) O desenvolvimento infantil não deve ser considerado, pois, cada criança se desenvolve de
uma maneira própria.
C) Uma profissional não precisa ter formação para trabalhar com crianças pequenas, afinal,
elas só precisam de cuidados e não de educação.
D) A formação profissional só é indicada para professores do Ensino Médio.
QUESTÃO 40 (Valor: 1)
A organização do ambiente da Educação Infantil contribui com os processos de ensino e
aprendizagem, os ambientes são tratados como um segundo educador. Assinale a
alternativa correta:
A) Os ambientes na Educação Infantil têm que se restringir à sala de aula, pois, os ambientes
externos podem provocar acidentes.
B) Os ambientes na Educação Infantil devem ser acolhedores e propiciar a curiosidade, a
brincadeira e a interação.
C) Os ambientes da Educação Infantil devem preparar para o Ensino Fundamental.
D) Os ambientes precisam ser limpos e com brinquedos inacessíveis às crianças.
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