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NOME:__________________________________________________________________________________________  
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INSTRUÇÕES 
 

1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados 
no Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine o Cartão de 
Resposta.   
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta 
(13 páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não 
será substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,0 (dois Pontos ) cada, devendo o candidato 
obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos 

números. Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), 
toda a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

  
 
5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . 
Evite deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno 

de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 
 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da 
prova. A não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 19/04/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 10/05/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 02, de 13/02/2016 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
 

Concurso Público para o Cargo de Agente Educacional – AUXILIAR DE 
CRECHE 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1) As Instituições de Educação Infantil 
devem propiciar às crianças um local 
seguro, evitando acidentes, onde as 
crianças devem ser acompanhadas todo 
o tempo por adultos, que têm o dever 
de cuidar para que elas estejam em 
segurança. Em caso de acidentes os 
profissionais da instituição não devem 
agir da seguinte maneira: 
 
A) seja qual for o acidente ocorrido e 
sua gravidade, a família não deve ser 
informada com detalhes do que 
aconteceu com a criança. 
B) manter a calma e assumir o controle 
da situação. 
C) tranquilizar a criança e afastá-la da 
fonte de perigo, após avaliação da 
situação. 
D) garantir que na instituição de 
educação infantil haja sempre material 
de primeiros socorros, inclusive luvas 
descartáveis. 
 

2) Uma doença comum na infância que 
caracteriza-se pelo aparecimento de 
pontinhos brancos, parecendo nata de 
leite na boca, bochecha, língua e 
gengiva da criança pequena, causada 
por um fungo chamado monília é 
popularmente conhecida como:  
 
A) pereba. 
B) assadura. 
C) desidratação. 
D) sapinho. 
 

3) A infecção da parte branca dos 
olhos, de etiologia viral ou bacteriana, 
transmitida de forma direta durante 
todo o período sintomático, através do 

contato com mãos e objetos 
contaminados é denominada: 
 
A) pediculose. 
B) conjuntivite. 
C) terçol. 
D) varicela. 
 

4) Em relação aos cuidados a serem 
adotados para a preparação segura de 
alimentos é CORRETO afirmar: 
 
A) para a devida conservação os 
alimentos quentes devem ser mantidos 
a temperatura acima de 60°c e os 
alimentos que necessitam de 
refrigeração, a temperatura abaixo de 
10°c. 
B) para serem descongelados, os 
alimentos devem ficar a temperatura 
ambiente por duas horas. 
C) os alimentos após descongelados, se 
não utilizados em sua totalidade, 
poderão ser recongelados desde que se 
mantenha o alimento na embalagem 
original. 
D) para a devida conservação os 
alimentos congelados devem ser 
mantidos a temperatura igual ou 
inferior a -1°c. 
 

5) As banheiras utilizadas em 
Instituições de Educação Infantil 
devem ser limpas após cada banho 
dado, através do seguinte processo: 
 
A) lavar com água e sabão e secar 
meticulosamente. 
B) enxaguar atentamente e passar 
álcool 70% em seu interior. 
C) secar meticulosamente e passar 
papel toalha embebido em álcool 70% 
por 30 segundos em seu interior e 
exterior. 
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D) lavar com água e sabão, enxaguar e 
friccionar com álcool 70% e papel 
toalha por três vezes, com duração de 
30 segundos cada vez. 
 

6) A higienização das mãos tem a 
finalidade de remover os micro-
organismos que colonizam as camadas 
superficiais da pele, interrompendo a 
propagação de micro-organismos que 
podem se transferir de uma superfície 
para outra por meio de contato direto 
ou indireto. Dessa forma, com relação 
a higienização das mãos podemos 
afirmar que: 
 
A) somente pode ser realizada com 
água e sabão líquido. 
B) deve ser realizada somente quando 
apresentarem sujidade visível, por 
demandar muito tempo para sua 
realização da técnica correta. 
C) pode ser realizada com preparação 
alcoólica em qualquer situação, por ser 
mais rápida. 
D) na presença de sujidade visível ou 
contaminação com fluidos corporais, 
deve ser realizada exclusivamente com 
água e sabão líquido. 
 

7) Possui características de 
fotossensibilização e volatilidade e 
deve ser acondicionado em recipiente 
opaco com tampa. Essa frase descreve 
as características do produto: 
 
A) álcool 70%. 
B) sabão líquido. 
C) hipoclorito de sódio. 
D) água quente. 
 

8) A limpeza das superfícies (bancadas 
de manipulação/trocador de fraldas) 
nas instituições de Educação Infantil 
deve ser feita com água e sabão e, 
posteriormente, deve-se realizar a 
desinfecção. O germicida/bactericida a 
ser utilizado é: 

 
A) hipoclorito de sódio a 1%. 
B) hipoclorito de sódio a 10%. 
C) álcool a 70%. 
D) água fervente. 
 

9) As instituições de Educação Infantil 
são reconhecidas como ambientes com 
características epidemiológicas 
especiais por abrigar população com 
perfil característico e sob risco 
específico para a transmissão de 
doenças infecciosas: crianças 
aglomeradas recebendo atendimento de 
forma coletiva. Assinale a alternativa 
que não está relacionada a prevenção e 
controle das infecções: 
 
A) a proximidade da instituição de 
educação infantil a uma unidade de 
saúde. 
B) higiene dos profissionais e 
instalações sanitárias do local. 
C) condições dos alimentos servidos e 
idade das crianças. 
D) número de crianças por profissional 
e qualidade das instalações. 
 

10) Com relação ao E.P.I 
(Equipamento de Proteção Individual), 
o trabalhador deverá ter os cuidados 
abaixo expostos, com exceção ao item: 
 
A) os E.P.I. passíveis de reutilização 
(luvas de segurança, óculos de 
proteção, etc) devem ser higienizados 
com água e sabão após o término das 
atividades. 
B) na ocorrência de contato com 
matéria orgânica, o E.P.I. não 
necessitará passar pelo processo de 
desinfecção com solução clorada, 
somente a correta higienização com 
água e sabão.  
C) a frequência da limpeza dos E.P.I. 
será determinada pela necessidade do 
local, garantindo que estejam 
constantemente limpos. 
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D) o empregador deverá fornecer E.P.I. 
adequados à função e às características 
físicas do trabalhador. 
 

11) A tentativa de integrar a ação de 
cuidar à de educar é uma tarefa difícil, 
sobretudo quando a sociedade 
contemporânea desvaloriza os atos de 
cuidados corporais e, no caso das 
crianças usuárias de creches e pré-
escolas, restringe-os às técnicas de 
oferta de alimentos e a ações de higiene 
que, ao serem executados em ambiente 
coletivo, podem ocorrer de forma 
mecânica, inconsciente do significado 
desses atos à criança e para quem cuida 
dela. Podemos considerar ações 
efetivas para garantir esse processo, 
EXCETO : 
 
A) Bebês e crianças pequenas apenas 
precisam ter suas necessidades 
corporais atendidas, permeadas por 
meio de interações singulares, amiúdes 
e afetivas, descartando-se as 
preocupações com planejamento e 
didáticas específicas. 
B) Partir da concepção de que as 
atitudes e procedimentos de cuidados 
corporais propiciam experiências ricas 
ao bebê e à criança que possibilitam 
aprender sobre si mesma, sobre o 
outro, sobre o meio físico, social e 
cultural onde se vive. 
C) A pessoa responsável pelo cuidado 
diário da criança precisa de ferramentas 
para identificar e atender necessidades 
específicas, ou seja, conhecimento 
suficiente sobre o desenvolvimento 
humano, sobre a articulação das 
práticas culturais com procedimentos 
adequados para ambientes coletivos, 
sobre os aspectos legais e éticos do 
processo de cuidar em ambiente 
educativo.  
D) O equilíbrio entre cuidado 
individualizado, considerando a 
dinâmica do tempo e do espaço no 
coletivo e sua articulação com as 

brincadeiras e atividades diversificadas 
que têm objetivos educativos 
específicos. Este desafio é diário e 
superado pela constante observação, 
avaliação e planejamento, ajustando-se 
os ritmos e reorganizando-se os 
ambientes. 
 

12) Com base no conceito de Escola 
Promotora da Saúde da Organização 
Mundial da Saúde e considerando a 
faixa etária atendida em creches e pré-
escolas, é preciso refletir nos 
indicadores que contribuem para o 
crescimento e desenvolvimento 
saudável nesses espaços e, ao mesmo 
tempo, constituem modelos para as 
crianças aprenderem e incorporarem 
estilos e modos de vida saudáveis. Para 
tanto é preciso que o adulto que 
interage com a criança NÃO: 
 
A) Interaja com as crianças, identifique 
e atenda às necessidades delas de 
conforto, bem-estar e proteção, de 
acordo com as potencialidades do 
desenvolvimento infantil e contexto de 
cada grupo, sem tolher sua 
participação, as brincadeiras e em 
outras situações de aprendizagem. 
B) Alimente os bebês, atenda às 
necessidades nutricionais, afetivas e de 
aprendizagens de novos paladares e 
consistências, com base nas 
recomendações para o processo de 
desmame e nas normas de higiene para 
ambientes coletivos. 
C) Troque as fraldas, ensine as crianças 
a usar o vaso sanitário e a fazer a 
higiene pessoal com atitudes 
acolhedoras, com respeito às 
peculiaridades do processo de  
aprendizagem e desenvolvimento de 
cada criança, empregando precauções 
padronizadas para evitar transmissão 
de doenças e acidentes.  
D) Respeite a vontade das crianças que 
recusam alimentos ou que apresentem 
dificuldades para se alimentar sozinhas, 
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deixando que se desenvolvam a seu 
tempo sem interferências. 
 

13) A troca de fraldas demanda ainda 
alguns procedimentos e condições 
ambientais adequados para evitar a 
disseminação de micróbios entre as 
crianças e adultos. Assim, de acordo 
com orientações do Referencial 
Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (BRASIL, 1998) o local de 
troca e armazenamento de fraldas sujas 
precisa ser: 
 
A) Do lado externo do berçário, 
preferencialmente ao ar livre para que o 
cheiro característico do xixi e do cocô 
não incomode a todos. 
B) O mais próximo possível do 
berçário, preferencialmente ao lado dos 
berços e colchões para evitar o 
deslocamento das crianças na hora da 
troca. 
C) Bem arejado para evitar que o 
cheiro característico do xixi e do cocô 
incomode a todos e o lixo onde são 
descartadas as fraldas contendo dejetos 
precisa ser tampado e trocado com 
frequência. 
D) Ser alocado dentro do banheiro, em 
espaço apropriado, próximo ao cesto de 
lixo onde são descartadas as fraldas 
contendo dejetos, o qual deve ser 
removido pelo menos 3 vezes por 
semana. 
 

14) Crianças com necessidades 
educativas especiais podem necessitar 
de outros procedimentos e, nesse caso, 
quem deve ser consultado para orientar 
professores, cuidadores e familiares 
responsáveis por essas crianças é o: 
 
A) médico pediatra 
B) especialista em educação especial 
C) fonoaudiólogo 
D) diretor da creche 
 

15) A promoção do crescimento e do 
desenvolvimento saudável das crianças 
durante o período do dia em que elas 
permanecem na instituição educativa 
está baseada no desenvolvimento de 
todas as atitudes e procedimentos que 
atendem as necessidades das crianças, 
EXCETO : 
 
A) empatia com o espaço físico. 
B) afeto e alimentação.  
C) segurança e higiene. 
D) integridade corporal e psíquica.  
 

16) Coutinho, et. Al (2012) afirma que 
com o processo de desenvolvimento do 
trabalho na sociedade capitalista, o 
espaço específico para os filhos da 
classe trabalhadora terem acesso ao 
conhecimento científico de maneira 
sistematizada é: 
 
A) a família. 
B) a sociedade como um todo. 
C) a igreja. 
D) a escola.  
 

17) Segundo orientações do 
Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (BRASIL, 1998) no 
momento em que é incluído na rotina, 
o banho precisa ser planejado, 
preparado e realizado como um 
procedimento que tanto promove o 
bem-estar quanto um momento no qual 
a criança experimenta sensações, entra 
em contato com a água e com objetos, 
interage com o adulto e com as outras 
crianças. Assim, NÃO é previsto no 
Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil: 
 
A) prever condições materiais, como 
banheiras seguras e higiênicas para 
bebês, água limpa em temperatura 
confortável, sabonete, toalhas, pentes 
etc. 
B) que se leve em conta a idade das 
crianças, os hábitos regionais e as 
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recomendações sanitárias de prevenção 
de doenças. 
C) elaborar uma lista de preferência 
dos pais para que o horário do banho 
esteja de acordo com o horário que 
vêm buscar a criança na creche. 
D) organizar o tempo de espera para o 
banho, oferecendo materiais, jogos e 
brincadeiras em um espaço planejado 
para isso. 
 

18) O quadro abaixo indica um tipo de 
rotina comum em uma creche: 
 
Período da 
manhã:  

Período da tarde:  

Entrada Repouso  
Trocas de roupas 
e organização das 
bolsas 

Lanche 

Banho de sol Banho 

Higiene para o 
almoço 

Estimulação 
individual 

Almoço Janta 

Higiene após o 
almoço 

Saída 

 
Segundo Batista (2013), visando o 
enriquecimento das atividades, é 
importante reservar e inserir na rotina 
espaço para: 
 
A) atividades com jogos de 
imaginação. 
B) atividades coletivas importantes 
para a socialização. 
C) atividades durante o banho de sol. 
D) atividades lúdicas no almoço e no 
jantar. 
 
19) Para Batista (2013) quando a 
criança está na creche é um momento 
que ela sente a necessidade de se 
relacionar com outras crianças e 
adultos, momento importante para a 

realização da mediação dos educadores 
em fazer com que se sintam queridas, 
apoiadas e confiantes, contribuindo 
também com: 
 
A) a aquisição do desenvolvimento da 
linguagem. 
B) a sensação de felicidade da criança. 
C) o enfrentamento da solidão na 
creche. 
D) a aquisição e desenvolvimento da 
auto-afirmação. 
 

20) “Considera-se criança, para os 
efeitos desta lei, a pessoa até doze anos 
de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de 
idade”. Esta definição encontra-se: 
 
A) Na Constituição do Estado de São 
Paulo 
B) Na Constituição do Município de 
Bauru 
C) No Estatuto da Pessoa com 
Deficiência 
D) No Estatuto da Criança e do 
Adolescente  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para as questões: 21, 22 e 23 
Professor e auxiliar: ação em 
conjunto 
É preciso repensar as carreiras desses 
profissionais e garantir que eles atuem 
de forma articulada 
De que a Educação Infantil é uma etapa 
importante da Educação Básica, 
ninguém mais duvida. Afinal, as 
vivências que acontecem nos primeiros 
anos de vida são marcantes para o 
desenvolvimento integral da criança. 
Portanto, os adultos responsáveis por 
cuidar das crianças de até 6 anos em 
creches e pré-escolas deveriam ser 
muito bem formados. A eles cabe 
instigar e promover as relações, 
interações e brincadeiras que tragam às 
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crianças experiências diversas, com a 
finalidade de ampliar o conhecimento 
de si e do mundo, facilitar o acesso a 
diferentes linguagens e o uso delas no 
dia a dia e a aquisição de autonomia 
para participar de atividades 
individuais e coletivas. 
“ - o que nem sempre é garantido nos 
cursos de formação inicial nem 
oferecido na formação continuada - e 
tempo para planejar - muitas vezes, 
ausente da rotina desses profissionais. 
De acordo com a pesquisa da Fundação 
Victor Civita (FVC), apesar de a 
maioria dos professores de Educação 
Infantil ser formada em Pedagogia, 
apenas 35% fizeram uma 
especialização na área. 
"Além de conhecer as etapas do 
desenvolvimento da faixa etária 
atendida por creches e pré-escolas, o 
docente precisa saber como a criança 
pequena aprende", diz Regina Magna, 
professora do Departamento de 
Educação da Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP) e especialista em 
Gestão e Políticas Públicas da 
Educação.  
Já os auxiliares - também chamados de 
assistentes, cuidadores e 
recreacionistas - têm concluído, em 
geral, apenas o Ensino Médio. Todavia, 
a pesquisa destaca a necessidade de 
esse profissional trabalhar de forma 
articulada com o professor e ter 
assegurados os horários de formação 
em serviço. Isso porque, além dos 
cuidados rotineiros - como trocar 
fraldas, alimentar, fazer a higiene 
bucal, dar banho e colocar para dormir 
-, ele participa de ações educativas e 
atividades pedagógicas. Em diversos 
momentos, o auxiliar costuma ficar 
sozinho com a turma, principalmente 
quando há programação no contraturno 
(...) Cabe à rede de ensino reservar 
espaço e tempo para que professor e 
auxiliar planejem juntos e essas horas 
sejam valorizadas e incorporadas à 

jornada de trabalho...”. Caroline 
Ferreira (novaescola@fvc.org.br) 
Fonte: 
http://revistaescola.abril.com.br/politic
as-publicas/professor-auxiliar-acao-
conjunto-704078.shtml - Texto 
adaptado 
 

21) De acordo com a interpretação 
textual, o emprego do título “Professor 
e auxiliar: ação em Conjunto” 
justifica-se, claramente, no seguinte 
trecho destacado do texto :  
 
A)“... o docente precisa saber como a 
criança pequena aprende” 
B)“É preciso repensar as carreiras 
desses profissionais e garantir que eles 
atuem de forma articulada...” 
C)“Já os auxiliares - também chamados 
de assistentes, cuidadores e 
recreacionistas...” 
D)“..o docente precisa saber como a 
criança pequena aprende.”  
 

22) Considerando o seguinte  trecho; 
“Portanto, os adultos responsáveis por 
cuidar das crianças de até 6 anos em 
creches e pré-escolas deveriam ser 
muito bem formados. A eles cabe 
instigar e promover as relações, 
interações e brincadeiras que tragam às 
crianças experiências diversas, com a 
finalidade de ampliar o conhecimento 
de si e do mundo, facilitar o acesso a 
diferentes linguagens e o uso delas no 
dia a dia e a aquisição de autonomia 
para participar de atividades 
individuais e coletivas.” É possível 
inferir que : 
 
A)Tanto o professor quanto o auxiliar 
de creche são responsáveis para 
ampliar o conhecimento que a criança 
precisa ter de si e do mundo.  
B) Tanto o professor quanto o auxiliar 
de creche são responsáveis por 
estimular o individualismo e o egoísmo 
da criança. 
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C) Tanto o professor quanto o auxiliar 
de creche são responsáveis para 
estimular apenas a prática coletiva 
entre as crianças. 
D) Tanto o professor quanto o auxiliar 
de creche não são responsáveis pelas 
crianças. 
 
23) “Todavia, a pesquisa destaca a 
necessidade de esse profissional 
trabalhar de forma articulada com o 
professor e ter assegurados os horários 
de formação em serviço”. O termo em 
negrito, de acordo com o texto, deixa 
claro que: 
 
A) O auxiliar de creche jamais deverá 
estar junto com o professor. 
B) Mesmo, na maioria das vezes, o 
auxiliar de creche tendo concluído 
apenas o Ensino Médio, este deve 
trabalhar de forma articulada com o 
professor. 
C) Por ter feito apenas o Ensino 
Médio, o auxiliar de creche não 
consegue trabalhar de forma articulada 
com o professor.  
D) O auxiliar de creche nunca participa 
de ações educativas e atividades 
pedagógicas. 
 

24)“Professora intervém na 
brincadeira das crianças por considerá-
la perigosa!” Quanto ao emprego do 
verbo “intervir” destacado em negrito, 
é CORRETO afirmar que:  
 
A)Pela Nova Ortografia não é 
necessário utilizar acentos para 
diferenciar singular e plural dos verbos 
derivados do  verbo “vir” .  
B) O verbo intervir, na 3ª pessoa do 
singular no presente do indicativo, 
deve receber acento circunflexo. 
C) Este verbo jamais seria conjugado 
no presente do indicativo.  
D) Ao transcrever a frase para o 
pretérito perfeito do indicativo, o verbo 
seria escrito como “interveio” . 

 

25) O pai, empolgado, dirigiu-se ao 
filho dizendo: “ Parabéns, você vai 
para o Guiness, pois acabou de 
conquistar o novo______________ 
mundial, já que você está 
________________ da Internet 
___________  2 minutos e oito 
segundos!”. 
 
A) récorde – disconectado – à  
B) recorde – disconectado – há  
C) recorde – desconectado –há  
D) récorde – desconectado – a  
 

26) Considerando a acentuação e a 
grafia , indique a única alternativa que 
está de acordo com a Norma Culta. 
 
A) discernir – quizer – herbivoro – 
fixario - geito 
B) exceção – dizenteria  – pretensão – 
secenta -mecher 
C) ascensão –intercessão –enxuto –
esplêndido – consenso  
D) rejeição – berinjela – xuxu – 
atrasado – setim   
 

27) Observe o seguinte diálogo entre 
duas pessoas : 
— Você sabe ____________________ 
ela desistiu do curso?  
 — Não, ________________________ 
?  
 — ____________________ o achava 
muito difícil...  
 
As palavras e expressões que 
preenchem adequadamente as lacunas 
deixadas no diálogo acima são 
respectivamente:  
 
A) por que; por quê; Porque.  
B) porque; por quê; Porquê.  
C) porque; por que; Porque.  
D) por que; porque; Por que.  
 



 

 
Cargo: Agente Educacional – Auxiliar de Creche (Edital nº 02/2016)      8 

 

28) Complete as lacunas, usando 
adequadamente as expressões: mas, 
mais, mal, mau. 
Os dois garotos ________ entraram em 
casa, perceberam um clima estranho, é 
que a irmã mais nova deles escolhera 
um ________ momento para avisar aos 
avós que iria acampar; ________ os 
meninos deixaram os avós ________ 
sossegados quando disseram que era 
uma atividade da escola e que o lugar 
era seguro.” 
 
A) mau, mal, mais, mas.  
B) mal, mau, mas, mais.  
C) mal, mal, mais, mais.  
D) mal, mau, mas, mas.  
 

29) Nas frases abaixo complete  as 
lacunas com “ao encontro de”  ou “de 
encontro a”.  
 
I- Apoio suas opiniões, pois elas vêm 
_______________________ minhas! 
II- Aquele professor é sempre do 
contra, seu argumento sempre vem 
____________________ meu.  
III- A moto foi 
_______________________ muro, 
derrubando-o.  
 
Sendo assim, temos respectivamente a 
seguinte sequência: 
 
A) I- Ao encontro das; II - de encontro 
ao; III- de encontro ao 
B) I- Ao encontro das ; II – ao encontro 
da ; III – ao encontro do 
C) I – De encontro das; II – ao 
encontro da, III- ao encontro do 
D) I – De encontro das; II- de encontro 
da ; III- de encontro da  
 

30) Em cada alternativa há  um 
vocábulo parônimo destacado em 
negrito e um significado entre 
parênteses ao final da frase. Assinale a 
alternativa que está de acordo com o 
significado apresentado entre 

parênteses que corresponde ao termo 
em negrito:  
 
A) Alguns senadores pretendem 
discriminar  o aborto. (inocentar) 
B) Cassaram o mandato do presidente 
daquela empresa. (anular)  
C) Resolveram retificar  o seu 
planejamento escolar deste ano. 
(confirmar)  
D) Infligir  leis de trânsito pode 
acarretar a prisão do veículo e do 
condutor. (desrespeitar)  
 

MATEMÁTICA  
 

31) A Creche Municipal Antônio Alves 
necessita realizar a construção de um 
pátio aberto para a recreação das 
crianças. Porém, é necessário cerca-lo 
com tela de alambrado. O funcionário 
irá cercar o espaço com alambrado uma 
parte do pátio. Ele possui 40 metros de 
alambrado e resolveu aproveitar o 
canto murado do pátio (em que forma 
um ângulo de 90º) e fechar esse espaço 
no formato de um triângulo retângulo 
esticando todo o alambrado, sem sobra. 
O funcionário utilizou 24 metros de um 
lado do muro, quantos metros ele irá 
utilizar do outro lado do muro? 
 
A) 26 m 
B) 30 m 
C) 25 m 
D) 32 m 
 

32) A Creche Municipal Sonho de 
Bebê precisa ser murada. Para construir 
20 m² de muro são necessários 6 
operários. Quantos operários serão 
necessários para construir 60 m²? 
 
A) 18 operários 
B) 19 operários 
C) 15 operários 
D) 35 operários 
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33) Uma Creche Municipal utiliza TV 
para o entretenimento das crianças. Se 
a TV ficar ligada 30 minutos por dia, 
durante 10 dias, o consumo de energia 
será de 3 kwh. Caso a TV fique ligada 
50 minutos por dia, durante 15 dias, 
qual será o consumo de energia? 
 
A) 6 kwh 
B) 7,5 kwh 
C) 10 kwh 
D) 15,5 kwh 
 

34) Uma professora “Contadora de 
Histórias”, uma fisioterapeuta e uma 
fonoaudióloga frequentam a Creche 
Municipal Baronesa de Versalhes para 
prestarem seus serviços. A professora 
vai à Creche a cada 5 dias; a 
fisioterapeuta a cada 8 dias e a 
fonoaudióloga a cada 10 dias. Se essas 
profissionais se encontram na Creche 
em determinado dia, depois de quantos 
dias voltarão a se encontrarem, 
novamente? 
 
A) 60 dias 
B) 38 dias 
C) 25 dias 
D) 40 dias 

 

35) Para construir uma prateleira, o 
carpinteiro da Creche Municipal Alfa, 
dispõe de 3 pedaços de madeira que 
medem 140 cm; 100 cm e 120 cm de 
comprimento respectivamente. O 
carpinteiro deseja cortá-los em pedaços 
iguais de maior comprimento possível. 
Qual será a medida encontrada? 
 
A) 30 cm 
B) 35 cm 
C) 20 cm 
D) 10 cm 
 
36) Os marceneiros da Creche 
Municipal José de Alencar irão 
construir um brinquedo de formato 
triangular. A base desse triângulo mede 

9 cm e a medida de sua altura é de 4,5 
cm. Qual será a área desse brinquedo 
triangular? 
 
A) 32,5 cm² 
B) 20,25 cm²  
C) 42,50 cm² 
D) 15,35 cm² 
 

37) Uma funcionária da Creche 
Municipal Anízio Teixeira recebeu seu 
salário de R$ 1842,00, (hum mil e 
oitocentos e quarenta e dois reais), 
passados alguns dias foi ao centro da 
cidade efetuar alguns pagamentos. 
Porém, percebeu que havia perdido R$ 
572,00, (quinhentos e setenta e dois 
reais), do valor total de seu salário. 
Qual foi a porcentagem que a 
funcionária perdeu referente ao valor 
total de seu salário? 
 
A) 15% 
B) 31% 
C) 43% 
D) 38% 
 

LEGISLAÇÃO 
 

38) Levando em consideração ao 
contido na Lei  (Estatuto da Criança e 
Adolescente) julgue os seguinte itens: 
I-  atendimento em creche e pré-escola 
se dará às crianças de zero a seis anos 
de idade; 
II-  Os dirigentes de estabelecimentos 
de ensino fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de elevados 
níveis de repetência. 
III-  O atendimento educacional 
especializado aos portadores de 
deficiência ocorrerá necessariamente 
na rede regular de ensino. 
IV-  ensino fundamental, será 
obrigatório e gratuito, desde que a 
criança tenha acesso na idade própria. 
 
A) I e IV são corretas. 
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B) II é correta e III incorreta. 
C) III e IV são corretas. 
D) Somente I é correta. 
 

39) O direito ao respeito previsto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
consiste em: 
 
I-  Opinião e expressão. 
II-  Na inviolabilidade da integridade 
física, psíquica e moral. 
III-  Participar da vida política, na 
forma da lei. 
IV-  Abrange a preservação da imagem, 
da identidade, da autonomia, dos 
valores, ideias e crenças, dos espaços e 
objetos pessoais. 
 
A) II e IV são corretas. 
B) I e II são corretas. 
C) III e IV são corretas. 
D) I e III são corretas. 
 

40) Levando em consideração as 
prescrições da Constituição Federal, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) As funções de confiança serão 
exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo. 
B) Os cargos em comissão serão 
preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinando-
se apenas às atribuições de direção, 
chefia e assessoramento. 
C) Os cargos em comissão declarados 
em lei de livre nomeação e exoneração 
imprescinde de concurso público. 
D) A lei reservará percentual dos 
cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão. 
 
41) A Constituição Federal prescreve 
como regra que é a vedada a 
acumulação remunerada de cargos 
públicos , nos seguintes termos: 
 

A) A proibição de acumular estende-se 
a empregos e funções e abrange 
autarquias, mas não abrange as 
sociedades de economia mista. 
B) A proibição de acumular estende-se 
a empregos e funções e abrange 
fundações, mas não abrange a empresas 
públicas. 
C) A proibição de acumular estende-se 
a empregos e funções e abrange 
autarquias, mas não se abrange as 
empresas públicas. 
D) A proibição de acumular estende-se 
a empregos e funções da 
Administração e abrange autarquias, 
fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias, e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder 
público.   
 

42) Invalidada por sentença judicial a 
demissão do servidor estável, será ele: 
 
A) Reconduzido, e o eventual ocupante 
da vaga, se estável, reintegrado ao 
cargo de origem sem direito a 
indenização. 
B) Reconduzido, e o eventual ocupante 
da vaga, se estável, reintegrado ao 
cargo de origem sem direito a 
indenização. 
C) Reintegrado, e o eventual ocupante 
da vaga, se estável, reconduzido ao 
cargo de origem, com direito a 
indenização. 
D) Reintegrado, e o eventual ocupante 
da vaga, se estável, reconduzido ao 
cargo de origem sem direito a 
indenização. 
 

43) Assinale a alternativa correta, 
segundo prescrição na Lei 5999/30 que 
dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários, dos servidores da 
área da educação do Município de 
Bauru: 
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A) A repercussão financeira 
decorrentes da progressão por mérito 
profissional será concedida mediante 
autorização do Senhor Secretário 
Municipal de Economia e Finanças. 
B) Avaliação de desempenho para fins 
de mérito profissional será realizada a 
cada período de dois anos. 
C) A Avaliação de desempenho do 
servidor, dever ser abrangente, 
contemplando, dentre outros aspectos, 
a avaliação das chefias imediatas e 
autoavaliação do servidor. 
D) Os critérios para avaliação de 
desempenho e desenvolvimento do 
servidor serão elaborados por comissão 
designada pelo Senhor Secretário 
Municipal da Administração. 
 

44)  Assinale a alternativa 
CORRETA : Segundo a Lei Municipal 
5999/10, a progressão é evolução 
funcional do profissional na carreira e 
poderá ser conquistada por: 
 
A) Progressão por mérito Profissional 
(PMP), em razão do resultado da 
avaliação de desempenho e estágio 
probatório. 
B) Progressão por Qualificação 
Profissional (PQP), em razão de 
concurso interno. 
C) Progressão por Experiência 
Profissional (PEP), em razão de 
apresentação de títulos ou curso. 
D) Progressão por Qualificação 
Profissional (PQP), em razão da 
avaliação de desempenho e estágio 
probatório, 
 

ATUALIDADES 
 

45) Com a chegada de milhares de 
imigrantes, a Europa vive uma grande 
crise. O mapa abaixo indica os países 
mais atingidos por essa crise.  
Fonte: www1.folha.uol.com.br 
 

 
Fonte: GraficNews.org 
 
Assinale a alternativa CORRETA  em 
relação aos transtornos causados pela 
crise migratória: 
 
A) O fluxo não tem causado crises 
humanitárias nos países em relação à 
segurança de suas fronteiras. 
B) A organização médicos sem 
fronteiras tem informado que nessa 
crise migratória não há crianças 
doentes, sobretudo com infecções 
respiratórias graves nos campos de 
refugiados. 
C) Os imigrantes não encontram nas 
fronteiras dos países, problemas como 
a falta de alimentação, higiene e 
conflitos. 
D) Os refugiados tentam atravessar o 
mar, fugindo da guerra ou da miséria, 
mas muitos não concluem a travessia, 
vítimas em naufrágios no mar 
Mediterrâneo.  
 

46) Sobre os acontecimentos que foram 
manchetes no Brasil no último ano, 
assinale a alternativa CORRETA :  
 
I - Lama da mineração arrasa cidades 
no maior desastre ambiental do país. 
Barragem de rejeitos se rompeu e 
enxurrada destruiu distrito de Mariana.  
II -  Sensação térmica nas alturas, 2015 
foi o ano mais quente de todos. 
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Termômetros no Rio de Janeiro 
registraram 50°c.  
III -  A política brasileira entrou em um 
campo minado. Quantas manobras na 
guerra aberta entre pesos pesados. A 
operação “Lava Mãos” da Polícia 
Federal virou noticia de todos os dias 
do ano.  
IV-  Mas a água parada ainda é o 
grande desafio. Drones e soldados 
entram em campo para encontrar focos 
de mosquitos da dengue. 
 
A) Alternativas I e II estão corretas. 
B) Alternativas II, III e IV estão 
corretas. 
C) Alternativas I, II e IV estão corretas. 
D) Alternativas I, II, III e IV estão 
corretas. 
 

47) Noticia veiculada no site do jornal 
O Estado de São Paulo, datado de 25 
de janeiro de 2016 - 16h45m: “A 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) diz que 41 milhões de 
crianças com menos de 5 anos estão 
obesas no mundo”. 
Sobre a obesidade é correto afirmarmos 
que a OMS, tomou as seguintes 
providencias: 
 
A) “Pediu… que governos, educadores, 
produtores e vendedores de alimentos 
façam mais para ajudar a combater a 
obesidade infantil”. 
B) No painel de discussão foi reforçado 
que deve-se culpar uma criança de dois 
anos por estar gorda, lenta e comer 
demais. 
C) De acordo com diretores do painel, 
fatores biológicos e comportamentais 
contribuem para isso, especialmente 
em partes dos paises em 
desenvolvimento. Entre outras coisas o 
grupo pede “efetiva taxação de bebidas 
açucaradas” e políticas escolares que 
promovam uma boa dieta e atividades 
físicas. 

D) Segundo a Comissão para o fim da 
Obesidade Infantil, 41 milhões de 
crianças com menos de 5 anos estão 
obesas ou acima do peso em todo o 
mundo , em 1990 esse número  era  de 
31 milhões. A Comissão alerta que o 
número pode subir mais. 
 

48) “Este ano, esta gripe chegou mais 
cedo. Para que se tenha uma ideia, o 
Ministério da Saúde aponta  que até o 
final de fevereiro de 2016 foram 
registrados no Brasil 84 casos, com 11 
óbitos. Destes, 76 (e 9 óbitos) foram na 
cidade de São Paulo.  
Pais aflitos estão recebendo mensagens 
em seus grupos de whatsapp, relatando 
crianças das classes dos filhos com 
suspeita e/ou confirmação diagnóstica 
de gripe… Muitos nem querem mandar 
os pequenos para a escola. 
 A gripe veio mais cedo: o que fazer? 
Como se prevenir? Dra Ana Escobar dá 
alguma dicas: Tomar a vacina da 
gripe, ventilar os ambientes e lavar 
as mãos com frequência mais que 
triplicada. L avem as mãos depois de 
tossir ou espirrar, use lenços de papel 
descartáveis e evitem tocar as próprias 
mucosas do nariz, boca ou olhos depois 
de cumprimentar pessoas gripadas. Se 
estiver ao alcance, utilizem álcool gel 
com frequência. Prevenir é sempre 
melhor do que ter que tratar depois.”  
 
O texto acima se refere à gripe: 
 
A) A(H1N1). 
B) D(H2N4). 
C) BUBONICA. 
D) EBOLA. 
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49) Analise as afirmativas e assinale a 
alternativa CORRETA : 
 
I  - A Olimpíada de 2016 acontecerá no 
Rio de Janeiro e deve ter recorde de 
paises participantes: 206.  
II  - O Ministério do Esporte montou 
um catálogo de equipamentos 
esportivos aptos a receber os atletas 
olímpicos. Incluídas nesse catálogo, 
cidades como Salvador e Piracicaba já 
conseguiram atrair atletas de outros 
países para um período de treinamento 
antes da São Paulo – 2016. 
III  - Centenas de delegações 
desembarcarão no Rio de Janeiro em 
2018, com seus milhares de atletas e 
demais profissionais envolvidos nos 
Jogos, o primeiro destino será a Barra 
da Tijuca. O bairro carioca foi 
escolhido para receber a Vila Olímpica 
e Paralímpica, casa dos atletas durante 
as competições.  
IV -  Em agosto de 2016, os 58 jogos, 
levando em conta os torneios 
masculino e feminino, serão disputados 
em seis cidades e sete estádios: Belo 
Horizonte (Mineirão), Brasília (Estádio 
Nacional Mané Garrincha), Manaus 
(Arena Amazônia), Rio de Janeiro 
(Maracanã e Engenhão), Salvador 
(Arena Fonte Nova) e São Paulo 
(Arena Corinthians).  
 
A) Alternativas I, II e III estão corretas. 
B) Alternativas I e IV estão corretas. 
C) Alternativas I, II, III e IV estão 
corretas. 
D) Alternativas II, III e IV estão 
corretas. 
 

50) “A trajetória recente ... ilustra 
como a recessão econômica, registrada 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), afeta a vida 
dos brasileiros e a estrutura da 
economia como um todo.Segundo 
dados do instituto, o PIB (Produto 
Interno Bruto) do país teve uma 

retração de 3,8 % em 2015. Trata-se da 
pior recessão desde 1996.A crise 
política, a queda do consumo e as 
paralisações das empresas envolvidas 
na Operação Lava Jato estão entre as 
razões apontadas pela recessão.E entre 
as vítimas dessa freada estão 9,1 
milhões de brasileiros que estão, 
segundo dados divulgados pelo IBGE – 
2,6 milhões a mais que há um ano”. A 
taxa de .... tem aumentado mês a mês e 
a falta de capacitação profissional tem 
sido fator decisivo na ocupação das 
vagas existentes. A falta de uma 
formação técnica, postura, boa 
comunicação, alem do domínio da 
língua portuguesa tem sido um gargalo 
para o acesso ao mercado de trabalho.  
A notícia refere-se a elevação da Taxa 
de …. ? 
 
A) Mortalidade Infantil. 
B) Emprego. 
C) Desemprego. 
D) Contratação de Menores. 
 
 


