
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO 
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2017 

Prova: 04 de Fevereiro de 2017 
 

 
Candidato(a): __________________________________________ 

 
PROVA DE ATENDENTE DE CRECHE 

 

Esta prova é composta de 20 questões, elaboradas de acordo com os conteúdos relacionados no Edital 001/2017. 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 Número de Questões Peso Individual Peso Total 

Conhecimentos Específicos  10 3,5 35,0 

Língua Portuguesa  4 3,5 14,0 

Matemática  3 3,5 10,5 

Conhecimentos Gerais 3 3,5 10,5 

Total 20 3,5 70,0 

 
b) Um cartão-resposta destinado às respostas das 20 (vinte) questões de múltipla escolha.  

02 - Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o responsável pela sala. 

03 – Verifique seu nome 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 por você (apenas uma resposta 

por questão) deve ser feita cobrindo todo o espaço compreendido pelo círculo.  

05 - Rasuras no cartão resposta poderão tornar a questão nula.  

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 - As questões não estão apresentadas em ordem crescente de complexidade. Há questões de menor, média ou maior 

dificuldade, seja na parte inicial ou final da prova. 

08 - Quando terminar, entregue ao responsável pela sala o Cartão-Resposta e o Caderno da Prova e assine a Lista de 

Presença.  

09 - Você terá 02 horas e 30 minutos para responder às questões objetivas e preencher o Cartão-Resposta. Findo o qual o 

candidato deverá, obrigatoriamente, entregá-lo. 

10- A prova terá início às 8h30min. 

11- O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora após ter iniciado. 

Critérios de correção: 

1. As questões têm seu valor estipulado conforme edital e quadro acima. 
2. Não serão consideradas as questões que apresentarem rasuras, corretivo ou estiverem em branco. Sendo estas 

anuladas no ato da entrega do cartão respostas (gabarito) na presença do candidato, o qual deverá rubricá-la.  
3. 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 que tiverem em 
sua prova a mesma questão. 

4. O(a) candidato(a) que for surpreendido com “cola” terá sua prova recolhida e receberá nota ZERO. 

   

BOM DESEMPENHO! 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 01) Sobre as queimaduras: 

Todas as queimaduras devem ser tratadas imediatamente. Em muitos casos elas são dolorosas e deixam 
sequelas, a prevenção é a medida mais eficaz, ou seja: 

 - Preparo do banho: a temperatura ideal para o banho do bebê deve ser testado com a face interna do 
antebraço do educador, antes de colocá-lo na banheira. A criança maior não deve regular a temperatura do chuveiro 
ou da água da banheira sozinha.  

- Não esquente as mamadeiras no forno de micro-ondas, pois há riscos graves de queimaduras da boca e da 
garganta. Verifique a temperatura dos alimentos antes de oferecê-los.  

- Tomadas e fios desencapados representam risco de choque elétrico.  
- Cozinha não é lugar de criança.  
- Álcool e outros combustíveis devem estar longe do alcance das crianças.  

Os primeiros cuidados no caso de queimaduras são essenciais até que se tenha atendimento médico, para os casos 
que o requeiram.  

Analise as afirmações quanto aos primeiros cuidados em caso de queimaduras, julgando-os em “V” para verdadeiro e 
“F” para falso: 

I. Retire as roupas que cobrem a área queimada. Se a roupa estiver grudada, lave a região com água 
limpa até que o tecido possa ser retirado delicadamente sem aumentar a lesão. 

II. Na área queimada é recomendado colocar pó de café frio, envolto em uma fralda de pano ou toalha 
bem limpa, para aliviar a dor. 

III. Coloque na área queimada água limpa e fria, porém não gelada, para aliviar a dor. Esta vai limpar a 
ferida, diminuir a dor e reduzir a formação do edema posteriormente.  

IV. Envolva a região em pano limpo e procure atendimento médico.  
V. Use gelo picado nas queimaduras, mas sem furar as bolhas.  
VI. No caso de queimadura elétrica, desligue o interruptor, remova a criança do condutor, verifique os 

sinais vitais (respiração, pulsos), resfrie as lesões com água fria e encaminhe ao serviço médico.  

São verdadeiras apenas as afirmações contidas na alternativa? 

A) I, III, IV e V. 

B) I, II, III e IV. 

C) I, III, IV e VI.       

D) III, IV, V e VI. 

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02) Sobre a Convulsão Infantil: 

As convulsões são um transtorno neurológico súbito e transitório. Convulsão pode ser um sinal de várias 
doenças.  

A causa mais comum de convulsão entre crianças de 6 meses a 5 anos é a febril. Esta geralmente dura poucos 
minutos e cessa sem necessidade de medicamentos específicos.  

No momento da convulsão, a criança pode apresentar-se de várias maneiras: Olhar alheio ao meio, virada de 
olhos, movimentação de mãos e pés, piscar de olhos, tremores, lábios e extremidades arroxeadas, entre outros.  

Após a convulsão a criança pode voltar ao normal rapidamente ou ficar sonolenta. Como a crise convulsiva 
costuma ser um momento muito estressante para quem está observando, a pessoa que vai atender a criança deve 
manter-se calma.  

São medidas de proteção adequada para a criança no momento da crise compulsiva, EXCETO? 

A) Deitar a criança evitando quedas e traumas. 
B) Proteger a cabeça da criança com a mão, roupa ou travesseiro.  
C) Lateralizar a cabeça para evitar que a criança aspire saliva ou vômito.  
D) Retirar com os dedos as secreções que se acumulam na boca para facilitar a respiração.  

 

 



QUESTÃO 03) A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo “garantir à criança 
acesso a processos de apropriação, renovação de conhecimentos e de diferentes linguagens, assim como o direito à 
proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com 
outras crianças” (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, p. 18, 2010).  

PORQUE 

A Educação Infantil em sua parcialidade entende o cuidar como algo distinto e dissociável ao processo educativo, com 
divisão das crianças em turmas de acordo com faixa etária e propõe atividades com a divisibilidade das dimensões 
linguística, afetiva, cognitiva, expressivo-motora, ética e sociocultural da criança. 

Assinale a alternativa que corresponde assertivamente as asserções acima? 

A) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é justificativa correta da primeira. 
B) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.    
C) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 
D) As duas asserções são falsas. 

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 04) 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. Higienizar as mãos antes e depois de cada troca. 
II. As fraldas devem ser descartadas em lixeiras exclusivas, providas de tampa e pedal, forradas com 

saco de lixo resistente. 
III. A rotina padronizada de troca de fraldas deverá ser escrita e fixada no local próximo à troca de 

fraldas. 
IV. O local de troca e armazenamento precisa ser bem arejado. 

São verdadeiras as afirmações contidas nas proposições 

A) I e II, somente. B) I, III, IV somente.     C) II, III e IV somente.            D) I, II, III e IV.     
_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 05) A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo “garantir à criança 
acesso a processos de apropriação, renovação de conhecimentos e de diferentes linguagens, assim como o direito à 
proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com 
outras crianças” (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, p. 18, 2010).  

Porém, para a efetivação deste, faz-se necessário assegurar com relação à organização de materiais, espaços e 
tempos, 

A) o desenvolvimento integral da criança, compreendendo esta como um sujeito ativo e promovendo 
interações com os outros.   

B) como um processo compartimentado, entendendo o cuidar como algo distinto e dissociável ao processo 
educativo.  

C) a divisão das crianças em turmas, promovendo a interação de acordo com os estímulos e direcionamentos 
exclusivos do educador. 

D) prevendo a divisibilidade das dimensões linguística, afetiva, cognitiva, expressivo-motora, ética e 
sociocultural da criança. 

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 06) O estatuto da criança e do adolescente (ECA) em seu capítulo IV – Direito à Educação, à Cultura, ao 
Esporte e ao Lazer (p. 31, 2009, 7 ed.), apresenta o Art. 53 que ressalta o direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo o para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho assegurando: 

I - Igualdade de condições para o acesso gratuito e permanência em período integral; 
II - Direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 
IV - Direito de organização e participação em entidades estudantis. 

São verdadeiras apenas as afirmações contidas nas proposições 

A) II e III.    B) I, II e IV.          C) II, III e IV.                 D) I, III e VI. 



QUESTÃO 07) Na educação há uma série de aprendizagens que se relacionam às necessidades vitais das crianças. 
Ainda, ter conhecimento das atividades diárias permite às crianças localizarem-se no tempo e espaço, bem como 
anteciparem o que irá acontecer em seguida, oferecendo uma sensação de segurança a elas, o que, por sua vez, 
permitirá que elas atuem com maior autonomia e tranquilidade no ambiente escolar.  

O enunciado se refere a 

A) Alimentação. 
B) Rotina.    
C) Chegada. 
D) Saída. 

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 08) Os primeiros socorros são fundamentais quando lidamos com crianças e, de modo muito especial na 
faixa etária correspondente ao da Educação Infantil.    
 

Para o caso de um bebê se engasgar mais seriamente, qual é o primeiro e mais correto procedimento que um 
cuidador deveria efetuar? 
 

A) Deitar a criança de bruços sobre a coxa e bater levemente com a palma da mão nas costas até 5 vezes. 
B) Erguer a criança pro alto até três vezes, na forma de um pequeno arremesso. 
C) Colocar o dedo indicador na boca para fazer a desobstrução. 
D) Soprar no nariz da criança. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 09) São muitas as recomendações quanto aos critérios de apresentação pessoal de uma Assistente de 
Creche, no ambiente de trabalho:  cabelos limpo, curto ou comprido sempre preso e uso da touca; unhas curtas e 
sem esmaltes; calçado leve, fechado, sem salto, confortável e de uso exclusivo no ambiente de trabalho; roupa de 
trabalho sempre limpa e de uso exclusivo no ambiente de trabalho (exemplo: jaleco).  
 
Em relação aos acessórios e adornos pessoais (pulseiras, anéis, brincos, piercing, etc.), qual alternativa contempla 
a melhor recomendação para um ambiente de Educação Infantil? 
 

A) Usá-los normalmente, mas sem exageros e, quando necessário, protege-los com esparadrapos, 
principalmente os brincos e anéis. 

B) Retirá-los, deixando-os bem guardados, longe do alcance das crianças.   
C) Nunca utilizar qualquer tipo de acessórios e adornos ao sair de casa para o trabalho. 
D) Seguir as normas NBR para uso de adornos e acessórios. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 10) Bons hábitos de Higiene e Limpeza são fundamentais                                                                                               
para o exercício de suas atividades. 

Analise as orientações sobre como lavar adequadamente as mãos e                                                                                                                 
assinale a alternativa que não condiz como uma boa prática de higiene. 
 
   A) Lave as mãos com sabonete sob água corrente por pelo menos 20  

        segundos. 

   B) Lave as mãos por completo, dando atenção especial a resíduos que  

        possam estar embaixo das unhas ou nas juntas e dobras. 

   C) Use o papel toalha para fechar a torneira depois de lavar as mãos. 

   D) Ao final seque bem suas mãos em tolha de pano individual e/ou coletiva. 

 

 

 



QUESTÃO 11) Observe a imagem: 

Interpretando o contexto e o pensar que cada uma 

das personagens da figura expressa, é correto 

afirmar que 

A) as expectativas de ambas são iguais. 

B) com a chegada de mais uma criança o limite de 

25 alunos na turma foi atingido.  

C) a criança só pensa em brincar. 

D) que a expectativa apresentada por cada uma das 

personagens é distinta.  

 

(Fonte: http://educacaoinfantilummundoadescobrir.blogspot.com.br/2011/02/ 

imagens-de-francesco-tonucci-para.html) 

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 12) Leia a fábula: 

O macaco e o gato 
 

Monteiro Lobato 
 

Simão, o macaco, e Bichano, o gato, moram juntos na mesma casa. E pintam o sete. Um furta coisas, remexe 
gavetas, esconde tesourinhas, atormenta o papagaio; outra arranha os tapetes, esfiapa as almofadas e bebe o leite 
das crianças. 
Mas, apesar de amigos e sócios, o macaco sabe agir com tal maromba que é quem sai ganhando sempre. 
Foi assim no caso das castanhas. 
A cozinheira pusera a assar nas brasas umas castanhas e fora à horta colher temperos.  Vendo a cozinha vazia, os 
dois malandros se aproximaram. Disse o macaco: 
— Amigo Bichano, você que tem uma pata jeitosa, tire as castanhas do fogo. 
O gato não se fez insistir e com muita arte começou a tirar as castanhas. 
— Pronto, uma… 
— Agora aquela lá… Isso. Agora aquela gorducha… Isso. E mais a da esquerda, que estalou… 
O gato as tirava, mas quem as comia, gulosamente, piscando o olho, era o macaco… 
De repente, eis que surge a cozinheira, furiosa, de vara na mão. 
— Espere aí, diabada!… 
Os dois gatunos sumiram-se aos pinotes. 
— Boa peça, hem? — disse o macaco lá longe. 
O gato suspirou: 
— Para você, que comeu as castanhas. Para mim foi péssima, pois arrisquei o pelo e fiquei em jejum, sem saber que 
gosto tem uma castanha assada… 

O trecho que diz “O gato suspirou” se refere a (ao) 

A) raiva que ficou do macaco. 
B) alívio do gato em não ter se queimado. 
C) fato de ter sido ameaçado com uma vara pela cozinheira. 
D) frustração de não ter conseguido comer nenhuma castanha.  

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 13) Uma atendente de creche escreveu na agenda da criança o recado constante das alternativas. 

A frase está escrita corretamente na alternativa? 

A) Hoje sua filha gomitou e não se alimentou direito. Apesar de toda atenção dispençada à ela. 
B) Hoje sua filha vomitou e não se alimentou direito. Apesar de toda atenção dispensada a ela. 
C) Hoje sua filha gomitou e não se alimentou direito. Apezar de toda a atenção dispensada à ela. 
D) Hoje sua filha vomitou e não se alimentou direito. Apesar de toda a atenção dispençada à ela. 

 

http://educacaoinfantilummundoadescobrir.blogspot.com.br/2011/02/%20imagens-de-francesco-tonucci-para.html
http://educacaoinfantilummundoadescobrir.blogspot.com.br/2011/02/%20imagens-de-francesco-tonucci-para.html


QUESTÃO 14) Leia o texto sobre as regras dos porquês: 

 
 

Com base nas informações do uso dos porquês, qual das frases está correta? 

A) Porque as pessoas sempre me decepcionam? 

B) Porquê alguém teria motivos para incriminá-lo após todo esse tempo. 

C) Você irá comparecer porque? 

D) Nem sempre quem se justifica em demasia, o faz porque possa sentir-se menos culpado.   

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 15) Na verificação dos pesos e medidas dos bebês de uma turma do berçário foram obtidos os seguintes 

dados:  

PESO (kg) 7,2 7,5 6,2 8,3 8,0 7,8 

ALTURA (cm) 66 68 64 72 70 68 
 

Qual foi a média aproximada dos pesos e das alturas dos bebês avaliados? 

A) 8,0 kg e 67,0 cm.     
B) 7,5 kg e 68,0 cm    
C) 7,5 kg e 67,0 cm       
D) 8,0 kg e 68,0 cm       

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 16) O salário inicial de um (a) Atendente de Creche, com carga horária de 40 horas é de R$ 1.222,00. Se 

considerarmos apenas o desconto previdenciário de 11% sobre o salário base, e empregando apenas os resultados 

inteiros (sem os centavos), quanto sobrará em relação aos 1.222,00 reais? 

A) R$ 1.087,00     B) R$ 1.100,00  C) R$ 1.102,00          D) R$ 1.110,00       
_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 17) Sobre a desinfecção no ambiente do berçário: 
 

“A desinfecção do fraldário e da banheira - deve ser feita sistematicamente a cada troca de fralda 

com solução adequada – um litro de água e um copinho de água sanitária ou álcool a 70%. Além da 

desinfecção, é importante forrar o trocador com papel descartável a cada troca de fraldas. O mesmo 

procedimento de desinfecção pode ser utilizado nos brinquedos e demais aparelhos utilizados.” 

Para preparar uma solução de água sanitária a ser utilizada na desinfecção de superfícies e objetos, deve ser 
utilizado 40 ml da solução concentrada para cada litro de água. Sendo assim, quantos mililitros de água sanitária 
serão necessários para preparar uma solução com 5 litros de água?  

A) 80 ml.       B) 160 ml.    C) 200 ml.    D) 240 ml. 



QUESTÃO 18) Muitas são as informações sobre Salto Veloso divulgadas no site da Prefeitura, do IBGE, AMARP e 
FECAM e outros sites oficiais. Em relação aos aspectos históricos, geográficos, geopolíticos, econômicos e culturais. 
Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo: 

I. Salto Veloso é uma cidade de etnia predominantemente italiana cujas famílias colonizadoras são 
procedentes do sul do estado de Santa Catarina e da Serra Gaúcha. 

II.  O nome “Salto Veloso” deriva do fato em que, um de seus primeiros moradores, de origem cabocla, 
conhecido como Antônio José Veloso, residia nas proximidades das quedas d’água (salto), do rio 
denominado atualmente de Rio Veloso. Tal fato resultou na associação do sobrenome do morador 
ao da formação geomorfológica do curso d’água, para denominar oficialmente o município.   

III.  O território do município de Salto Veloso, com pouco mais de 100 km2, faz divisa com os municípios 
de Água Doce, Treze Tílias, Arroio Trinta e Videira. 

IV.    Salto Veloso teve seu território desmembrado do município de Videira. 

V.  A economia local está baseada fundamentalmente na agricultura, com a produção de grãos e na 
atividade agroindustrial de abate de suínos e aves. 

São verdadeiras somente as afirmações contidas nas proposições 

A)  I, II e IV.             
B)  II, IV e V.             
C)  II, III e IV.  
D)  I, III e V.                                

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 19) Observe os diagramas da população de Salto Veloso, por faixa etária, nos Censos de 2000 e 2010: 

     
 

Baseado nos dados apresentados acima, sobre a população por faixa etária, sexo e tempo decorrido, estão corretas 

as afirmações contidas nas alternativas, EXCETO? 

A) Apesar de oscilar de uma faixa etária à outra, o quantitativo da população do sexo feminino e masculino, no 

geral, é muito próxima. 

B) Apesar de ter havido redução no quantitativo populacional de crianças (até 12 anos), a de adolescentes (13 

aos 18 anos) aumentou consideravelmente entre os períodos analisados.     

C) A população acima dos 60 anos de idade cresceu em ambos os sexos, de 2000 para 2010.  

D) De 2000 para 2010, houve uma maior conservação no quantitativo da população masculina abaixo dos 20 

anos de idade, em relação a do sexo feminino, com acentuada redução da população geral abaixo dos 10 

anos de idade. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Geomorfologia


QUESTÃO 20) Leia a reportagem a seguir, realizada pela Rádio Tropical e postada em seu site no dia 06/08/2015: 

“Salto Veloso – Repórter da Rede Globo Sônia Bridi visita sua terra natal para gravação de reportagem especial 
para o Fantástico  

Tendo como inspiração e cenário, a propriedade de Elói Falchetti, localizada na Linha Congonhas em Salto Veloso, a 
repórter da Rede Globo Sônia Bridi, gravou na manhã de ontem, uma matéria especial para a Série Jornada da Vida, 
quadro do Fantástico que irá ao ar no mês de outubro. 

Conforme Sônia, a série existe há 02 anos e, já percorreu vários países e estados do Brasil, fazendo um apanhado do 
trabalho e vida no meio rural. 

Em entrevista à Rádio Tropical FM, a repórter disse estar muito feliz em voltar ao local onde residiu com seus 
familiares, até deixar a comunidade para cursar faculdade de Jornalismo em Florianópolis. (...)  

A repórter faz um destaque especial ao município de Salto Veloso, por manter vivo no meio rural os costumes 
antigos como a produção de salame, copa, pão, vinho e a arquitetura das residências, ainda mantidas nas 
propriedades. 

Sônia Bridi, aos 51 anos depois de ter passado por vários veículos de comunicação de Santa Catarina, está na Rede 
Globo, já faz 24 anos, onde já atuou também como correspondente internacional na China.” 
 

As ligações que a repórter Sônia Bridi tem para com a cidade de Salto Veloso, da qual recebeu o Título de Cidadã 
Velosense, em 01/09/2009, está diretamente ligada ao fato de ser neta de um importante político local, o qual 
exerceu o cargo de Prefeito Municipal, cujo nome é 

A) Felipe Conte Sobrinho. 

B) Darci Pedro Cantú. 

C) Abel Abati. 

D) Oscar Bridi. 

 

 


