PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 003/2017
Prova: 18 de Novembro de 2017

Candidato(a): _________________________________

Nº Inscrição: _____

PROVA DE AGENTE DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
Esta prova é composta de 20 questões, elaboradas de acordo com os conteúdos relacionados no Edital 003/2017. Relaciona os
conhecimentos mencionados no Edital citado.
01 - Você está recebendo o seguinte material:
a)

Este caderno com o enunciado das questões objetivas, assim distribuídas:
Disciplina
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Matemática
Total

Número de Questões
10
5
5
20

Peso Individual
5,0
5,0
5,0
5,0

Peso Total
50,0
25,0
25,0
100,0

b) Um cartão-resposta destinado às respostas das questões de múltipla escolha, sendo que o desenvolvimento e as respostas das
questões deverão ser feitos a caneta esferográfica e dispostos nos espaços especificados no Cartão de Respostas (gabarito).
02 - Verifique se este material está em ordem e/ou possui algum erro ortográfico, de digitação, ou que dificulte o entendimento
da questão, em que o contexto não permita seu entendimento. Caso isso fique constatado, notifique imediatamente o responsável
pela sala, para que se faça as possíveis correções, minimizando a(s) dúvida(s), em igualdade de condições para todos os candidatos
e, em tempo (antes que alguém já tenha entregue a prova).
Obs: Dúvidas simples que não impliquem no entendimento do contexto da questão, não serão anuladas por este simples
argumento.
03 – Verifique sua identificação no Cartão-Resposta e lembre-se de assiná-lo no espaço próprio, utilizando caneta esferográfica.
04 - No Cartão-Resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas assinaladas na prova (apenas uma resposta por
questão) deve ser feita cobrindo a bolinha correspondente a referida letra e questão, com caneta esferográfica azul ou preta.
Obs: A comissão organizadora do seletivo não se responsabilizará pelo fornecimento de caneta ou nova folha de cartão resposta
aos candidatos;
05 - Tenha muito cuidado com o Cartão-Resposta, para não o dobrar, amassar ou manchar. Qualquer rasura no cartão resposta
anula a questão.
06 - Esta prova é individual. É vetada qualquer comunicação e troca de material entre os presentes, consultas a material
bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.
07 - Quando terminar, entregue ao responsável da sala o Cartão-Resposta e o Caderno da Prova.
08 - Você terá duas horas para responder as questões objetivas e preencher o Cartão-Resposta. Findo o qual o candidato deverá,
obrigatoriamente, entregá-lo.
09- A prova terá início às 8h30min.
10- O candidato só poderá se ausentar do recinto da prova, após 1 hora do efetivo início das mesmas.
11 – Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão ficar no local até que todos tenham terminado e entregue a prova.
Obs: Os três últimos candidatos que permanecerem na sala deverão rubricar os gabaritos de todos os demais candidatos que
fizeram as provas, como testemunha de que as questões em branco ou rasuradas no gabarito tenham sido efetivamente anuladas
na presença do candidato e confirmada por este, por meio de sua rubrica.
12 - Se houver necessidade de anular alguma questão, por recurso oficializado por qualquer um dos candidatos, o(s) ponto(s)
correspondente(s) a ela serão distribuídos de forma igualitária para todos os candidatos ao mesmo cargo.
13 - O(a) candidato(a) que for surpreendido com “cola” ou passando respostas terá sua prova recolhida e receberá nota ZERO.
14 – O(a) candidato(a) não poderá levar a prova, a qual ficará arquivada no RH da Prefeitura, sendo que a mesma será publicada
no Site da Prefeitura, juntamente com o gabarito.
BOM DESEMPENHO!
Rubrica/Ass. do candidato como ciente das condições/informações acima: _____________________________

Questão 01) O cargo de Agente de Apoio à Educação Infantil apresenta diversas atribuições relativas ao
cargo, os quais devem ser conhecidos e efetivamente praticados pelo profissional que assumir a função
profissional.
Qual das alternativas não corresponde plenamente às atribuições publicadas no Edital do Teste Seletivo,
que compete ao Agente de Apoio à Educação Infantil?
A) Observar, diariamente, o estado de saúde das crianças verificando temperatura corporal, aspecto
geral, além de outros indicadores, para, caso identificada alguma anormalidade, informar ao aos pais
e/ou responsável.
B) Ministrar, de acordo com prescrição médica, remédios e tratamentos que não exijam conhecimentos
especializados.
C) Promover, nos horários determinados e em eventualidades, a higiene corporal e bucal das crianças,
dando banho, trocando fraldas e roupas, entre outras ações relacionadas aos serviços.
D) Prestar os primeiros socorros às crianças, cientificando o professor do ocorrido.
_______________________________________________________________________________________
Questão 02) Prestar os primeiros socorros às crianças é uma das atribuições do Agente de Apoio à
Educação Infantil.
Analise as afirmações que apresentam situações que envolvem primeiros socorros com crianças:
I.
II.
III.
IV.
V.

O mais indicado, se for uma queimadura leve, é colocar a parte do corpo queimada debaixo de
água corrente por 15 minutos.
Se a queimadura for muito grave e a pessoa não estiver respirando, tem que fazer respiração
boca a boca. Nesse caso, chame o resgate imediatamente.
Passar pasta de dente ou colocar pó de café ajuda a aliviar a queimadura.
Em caso de intoxicação dar leite para a criança.
No engasgo de crianças até os 7 anos deve-se inclinar o corpo da mesma para frente e com as
mãos em concha bater nas costas até que o objeto seja expelido pela boca.
(Fonte: Delas - iG @ http://delas.ig.com.br/filhos/guia-basico-de-primeiros-socorros-em-criancas/n 1597703286877.html)

Em relação aos primeiros socorros com crianças, estão corretas apenas as afirmações:
A) I, II, III, IV e V.

B) I, II, III e V.

C) I, II, IV e V.

D) I, II e V.

_______________________________________________________________________________________
Questão 03) Observe a ilustração:

(Fonte: http://themaeducando.blogspot.com.br/2012/09/)

O contexto da ilustração procura demonstrar
A)
B)
C)
D)

a coordenação motora da criança.
o exercício da autonomia por parte da criança.
a inteligência demostrada pela criança.
a importância da escola para a criança.

Questão 04) Observe a Charge de Francesco Tonucci.

O contexto da charge tem por objetivo expressar a
A) rotina na Educação Infantil.
B) hiperatividade das crianças hoje em dia.
C) dificuldade que se tem para controlar as crianças.
D) expectativa limitada do adulto em relação à criança.

Fonte: Porto Alegre: Artmed, 2008

_______________________________________________________________________________________
Questão 05) De acordo com os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil do Ministério
da Educação, julgue as afirmações que tratam do funcionamento das instituições de Educação Infantil em
Verdadeira ou Falsa:
I.
II.
III.
IV.

O funcionamento em período parcial implica no recebimento das crianças por no mínimo quatro
horas por dia.
O funcionamento em período integral implica no recebimento das crianças por no mínimo doze
horas por dia.
O calendário letivo não precisa ater-se ao da escola de Ensino Fundamental, mas respeitar os dias
de descanso semanal e os feridos nacionais.
Os horários de entrada e saída das crianças devem ser estabelecidos pela escola. As famílias
precisam se organizar e flexibilizar seus outros compromissos.

As afirmativas são respectivamente:
A)
B)
C)
D)

Todas verdadeiras.
Verdadeira, Verdadeira, Falsa, Falsa.
Verdadeira, Falsa, Verdadeira, Falsa.
Verdadeira, Verdadeira, Falsa, Verdadeira.

_______________________________________________________________________________________________

Questão 06) Entre as atribuições do Agente de Apoio à Educação Infantil, consta: “promover, nos horários
determinados e em eventualidades, a higiene corporal e bucal das crianças, dando banho, trocando
fraldas e roupas, entre outras ações relacionadas aos serviços”.
Na realização das ações da atribuição descrita, o profissional poderá se deparar com situações em que a
criança apresente hematomas e/ou queimaduras puntiformes em várias partes do corpo. Nesse caso, qual
a atitude mais recomendável a ser tomada pelo Agente de Apoio à Educação Infantil?
A)
B)
C)
D)

Chamar imediatamente o Conselho Tutelar.
Comunicar e/ou questionar os pais sobre a situação verificada.
Informar o superior imediato sobre os fatos verificados.
Aguardar que o fato ocorra por mais vezes para então tomar providências.

Questão 07) É imprescindível que os profissionais que lidam com crianças zelem pelo seu asseio pessoal,
como meio de garantir sua segurança e saúde, bem como das crianças.
Qual entre as alternativas não condiz verdadeiramente como uma prática adequada em relação aos
cuidados pessoais no ambiente da creche?
A) Unhas – sempre curtas, preferencialmente sem esmaltes, com a cutícula bem aparada para evitar
deposição de sujeira embaixo e possíveis contaminações.
B) Roupa – é importantíssimo que a roupa usada para trabalhar com as crianças esteja limpa e só seja
vestida quando no interior da creche.
C) Acessórios e adornos – brincos, piercings, colares, anéis, cintos, relógios de pulso etc, devem ser
retirados e guardados em local fora do alcance das crianças.
D) Cabelos – no caso de cabelos longos, usá-los presos (rabo, trança ou coque) por presilhas seguras,
sem objetos pequenos ou pontas que possam se desprender. A rede ou touca, são opções que
oferecem maior segurança.
_______________________________________________________________________________________
Questão 08) Leia o texto sobre jogo simbólico:
Jogo simbólico é aquele onde a criança pretende que algum objeto ou ação seja algo diferente
do que é na realidade. Segundo Silva (2008) aparece perto do sexto mês de vida e supõe uma
representação mental da realidade carregada de afeto. Pode-se observar mais claramente nas
crianças de mais ou menos quinze meses de idade, em ações muito simples como quando
pretendem fingir que estão dormindo ou dar de comer à boneca, ou seja, que tem uma
evolução crescente que vai se tornando complexa e rica durante a infância.
(Fonte: Jogo e Desenvolvimento Infantil, Instituto Cerebrum)

Qual entre as alternativas, corresponde às características do jogo simbólico sensório-motor?
A) As crianças brincam de enrolar-se em mantas, lençóis e xales como representação do cuidado e
proteção. É um momento de “reunião corporal”, de sentir-se acolhido.
B) Jogos de intenso movimento onde a criança experimenta os limites entre o equilíbrio e
desequilíbrio (giros, balanços, saltos, quedas) de tomar distância do objeto (andar, correr, subir);
onde experimenta a perda do controle do próprio corpo, mas volta a recuperá-lo, o que requer
segurança tanto física como afetiva.
C) Representação do estar e não estar. Da união e separação. Inicia-se precocemente com o típico
jogo de cobrir e descobrir a cara da mãe frente a criança e que mais à frente, a criança é quem se
cobre e descobre. A emoção e o prazer que este jogo produz, faz-se evidente na expressão tanto
gestual como oral da criança.
D) A criança experimenta o poder de se distanciar e aproximar-se, assim como o controle de seu corpo
e do espaço. Neste jogo recomenda-se envolver a criança de forma prazerosa.
_______________________________________________________________________________________
Questão 09) Com a aprovação do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio da Lei 8.069/1990,
muitas organizações, pessoas e instituições públicas e privadas passaram a atuar de forma integrada e
articulada em defesa dos direitos da criança e adolescente, na forma de uma “teia”.
Esse trabalho conjunto e articulado em defesa dos direitos de crianças e adolescentes é conhecido como
A)
B)
C)
D)

CMDCA.
BUSCA ATIVA.
CONSELHO TUTELAR.
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Questão 10) De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - Formação Pessoal e
Social (1998, p. 59), “a troca de fraldas demanda alguns procedimentos e condições ambientais adequados”.
Considere as seguintes proposições referentes aos cuidados a serem observados na troca de fraldas:
I.
II.
III.
IV.

Higienizar as mãos antes e depois de cada troca.
As fraldas devem ser descartadas em lixeiras exclusivas, providas de tampa e pedal, forradas
com saco de lixo resistente.
A rotina padronizada de troca de fraldas deverá ser escrita e fixada no local próximo à troca de
fraldas.
O local de troca e armazenamento precisa ser fechado para evitar corrente de ar nas crianças
enquanto estão desnudas.

São verdadeiras as afirmações contidas nas proposições
A) I e II, somente.
B) I, II e III somente.
C) II, III e IV somente.
D) I, II, III e IV.
_______________________________________________________________________________________
Questão 11) A alternativa que apresenta concordância verbal adequada é?
A)
B)
C)
D)

Precisa-se de auxiliares administrativos com experiência e formação superior em administração.
Ninguém falou que haveriam dificuldades. Certamente para que não desistíssemos tão cedo.
É difícil acreditar, mas já fazem mais de trinta anos que os celulares estão nas mãos dos brasileiros.
O experimento revela os altos custos de se postergarem diariamente o enfrentamento dos
problemas que vêm ocorrendo.

_______________________________________________________________________________________________

Questão 12) Leia o texto de Manoel de Barros.
“Por ser ainda criança, também seu olhar é jovem. E por ser criança, ela tem a
fantasia como instrumento para explicar o mundo. E com desmedo da
liberdade, guiada pela espontaneidade, ela invade tudo que seu olhar alcança
sem duvidar de seu entendimento.”
O trecho “guiada pela espontaneidade, ela invade tudo que seu olhar alcança sem duvidar de seu
entendimento”, dá a entender que a criança
A) tem medo de se aventurar.
B) entende tudo o que vê.
C) busca experimentar mesmo sem entender.
D) duvida de como as coisas são por isso quer experimentar.
_______________________________________________________________________________________
Questão 13) Indique a alternativa em que a frase, de autoria de Helena dOliveira, está escrita
corretamente.
(Fonte: https://www.pensador.com/frases_sobre_educacao_infantil/6/)

A) A criança aprende com o convívio... A criança que aprende o excesso de cobrança pessoal e que
tudo é "ser ridículo", por exemplo, aprende a ser tímida.
B) A criança aprende com o convivio... A criança que aprende o exceço de cobrança pessoal e que
tudo é "ser ridículo", por exemplo, aprende a ser tímida.
C) A criança aprende com o convivio... A criança que aprende o escesso de cobransa pessoal e que
tudo é "ser ridículo", por exemplo, aprende a ser tímida.
D) A criança aprende com o convívio... A criança que aprende o escesso de cobrança pessoal e que
tudo é "ser ridículo", por exemplo, aprende a ser tímida.

Questão 14) Observe a frase:
“Cheiros – perfumes e cremes não devem ser usados, em especial aqueles que têm cheiro forte e
ativo, pois podem desencadear ou agravar quadros alérgicos. Cigarros são expressamente proibidos
na área da creche, pois causam danos à saúde de todos.”
A conjugação pois, assinalada duas vezes no texto, possui respectivamente conotação de
A)
B)
C)
D)

conclusão e conclusão.
conclusão e explicação.
explicação e conclusão.
explicação e explicação.

_______________________________________________________________________________________________

Questão 15) Observe a charge.
Interpretando o contexto da charge, pode-se
afirmar que a mesma tem por objetivo?
A) Simplesmente fazer rir.
B) Mostrar que o aluno da escola pública é
menos inteligente que o da escola
particular.
C) Alertar sobre as diferenças de condições/
aprendizagem entre as escolas públicas e
particulares.
D) Demonstrar que os alunos de escolas
particulares têm ideias melhores que os
de escolas públicas.
(Fonte: http://coisastantasderenatohirtz.blogspot.com.br/2012/03/interpretacao-de-charges.html)

_______________________________________________________________________________________
Questão 16) Observe as medidas informadas:
* Tanto berços como colchonetes devem manter uma distância de, aproximadamente, 90 cm entre
eles, permitindo a passagem de um adulto.
* Dê preferência aos colchonetes de 10 cm de espessura, pelo menos, feitos de espuma resistente,
evitando a proximidade da criança com o chão.
Em relação as medidas apresentadas nas informações acima, indique a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

A medida de 90 cm é maior do que 1 metro.
A medida de 90 cm é 10% menor do que 1 metro.
100 cm é 100% maior que 10 cm.
10 cm é oito vezes menor que 90 cm.

Questão 17) Em uma das salas do berçário da creche, há 03 (três) janelas com 2 metros de comprimento
por 1 metro de altura livre. Sabendo que as folhas corrediças de cada janela permitem uma abertura livre
total de 1 metro. Pede-se.
Qual é a área total de ventilação possível se todas as janelas estiverem abertas?
A)
B)
C)
D)

6 metros quadrados.
4 metros quadrados.
3 metros quadrados.
2 metro quadrado.

_______________________________________________________________________________________________

Questão 18) Um agente de educação infantil auxiliou a nutricionista na pesagem e medida da altura de seis
crianças que estavam sob sua responsabilidade, obtendo os seguintes dados:
Peso: 10,5 kg / 11 kg / 12,5 kg / 10 kg / 11,5 kg e 10,5 kg
Altura: 80 cm / 83 cm / 86 cm / 78 cm / 80 cm e 85 cm
Qual foi a média de peso e de altura das crianças?
A)
B)
C)
D)

11 kg e 82 cm.
10 kg e 82 cm.
10 kg e 81 cm.
11 kg e 81 cm.

_______________________________________________________________________________________________

Questão 19) Numa pesquisa de preços para aquisição de um eletrodoméstico foram levantadas as seguintes
possibilidades:
Loja A: R$ 1.800,00 no parcelamento, com 10% de desconto à vista;
Loja B: R$ 1.750,00 no parcelamento, com 8% de desconto à vista;
Loja C: R$ 2.000,00 no parcelamento, com 15% de desconto à vista.
Em relação a pesquisa realizada é correto afirmar que:
A) Na Loja C o desconto é maior, porém acaba custando R$ 100,00 reais a mais que o menor preço.
B) Na Loja A, apesar do preço ser maior que na Loja B, com o desconto de 10%, o valor final fica menor
que o da Loja B.
C) A diferença no preço final, com os descontos, entre a Loja C e Loja A é de R$ 200,00 reais.
D) Comprando na Loja B a economia final será de R$ 10,00 reais em relação ao segundo menor preço.
_______________________________________________________________________________________________

Questão 20) Um Agente de Apoio à Educação Infantil tem salário inicial de praticamente R$ 900,00 para 20
horas. Sabendo que é descontado 11% de INSS do empregado e que o empregador paga 20% de INSS
sobre o salário do empregado, pergunta-se:
Qual o valor líquido do salário do empregado com o desconto do INSS e de quanto será o recolhimento
do empregador, respectivamente, nas condições citadas?
A)
B)
C)
D)

R$ 890,10 e R$ 18,00.
R$ 801,00 e R$ 180,00.
R$ 801,00 e R$ 99,00.
R$ 720,00 e R$ 180,00.

