
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS-MG  
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - EDITAL 001/2009 

CARGO: MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 1

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 
 
 

 
1 – A prova terá a duração de três horas, incluindo o tempo 
necessário para o preenchimento do gabarito. 
2 – Marque as respostas no caderno de provas, deixe para 
preencher o gabarito depois que terminar a prova. O gabarito deve 
ser preenchido com caneta de tinta preta ou azul. 
3 – O gabarito não será substituído em nenhuma hipótese. 
4 – Não amasse, dobre ou rasgue seu gabarito. 
5 – Será anulada a questão cuja resposta contiver rasura, estiver 
em branco ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 
6 – Ao receber a ordem do Fiscal de Sala para o início da prova 
confira este caderno com muita atenção. 
7 – Durante a prova não será admitida qualquer espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer espécie de equipamento (calculadora, 
celular, pager, bip, etc.). 
8 – Ao terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala seu 
gabarito e o seu caderno de provas.  
9 – Não se esqueça de preencher no gabarito o seu número de 
inscrição, o número de sua sala de prova e sua assinatura. 
10 – O candidato só poderá entregar seu gabarito depois de 
decorrida uma hora do início das provas. 

 
 
 

REALIZAÇÃO: AMN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1 - No período: “ Ainda que fosse mal jogador, não perderia a 
partida”, a oração subordinada adverbial encerra idéia de : 
 
A) Causa 
B) Concessão  
C) Fim 
D) Condição 
 
2 - Assinale o item que contém um objeto indireto. 
 
A) O bom filho é obediente aos pais. 
B) As chuvas inundaram as várzeas. 
C) Ele não pensou em você. 
D) Eu tenho confiança em Deus. 
 
3 - Aponte a concordância gramaticalmente inaceitável. 
 
A) Precisa-se de operários. 
B) O sino da capela soou seis horas. 
C) Deu cinco horas no colégio. 
D) Derrubavam-se árvores irresponsavelmente. 
 
4 - Assinale a alternativa correta quanto à locução adjetiva e o 
adjetivo correspondente. 
 
A) De chuva - pluvial 
B) De gelo - hibernal 
C) De água - aguinal 
D) De cheiro - incolor 
 
 
 
 
 

[DP1] Comentário: 01 – 
LETRA B 

[DP2] Comentário: 02 – 
LETRA C 

[DP3] Comentário: 03 – 
LETRA C 

[DP4] Comentário: 04 – 
LETRA A 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
05 - Segundo o disposto no artigo 10º do Estatuto da Criança e 
do Adolescente os hospitais e demais estabelecimentos de 
atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares são 
obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo de: 
 
A) 10 anos. 
B) 16 anos. 
C) 18 anos. 
D) 24 anos. 
 
06 – O direito de liberdade, garantido pelo artigo 16 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, compreende os seguintes 
aspectos, exceto: 
 
A) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais; 
B) Opinião e expressão; 
C) Crença e culto religioso; 
D) Se candidatar a cargos políticos, na forma da lei; 
 
07 – Segundo o disposto no artigo 54 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente é dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, exceto: 
 
A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a sete 
anos de idade. 
B) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que 
a ele não tiveram acesso na idade própria. 
C) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio. 
D) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
adolescente trabalhador. 
 
 
 
 
 
 
 

[DP5] Comentário: 05 – 
LETRA C 

[DP6] Comentário: 06 – 
LETRA D 

[DP7] Comentário: 07 – 
LETRA A 
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08 – Pelo que rege o artigo 56 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, 
exceto: 
 
A) Maus-tratos envolvendo seus alunos. 
B) A falta de transporte escolar para os alunos. 
C) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, 
esgotados os recursos escolares. 
D) Elevados níveis de repetência. 
 
09 - Pelo que rege o artigo 64 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente é assegurada a bolsa de aprendizagem ao 
adolescente de até: 
 
A) Quinze anos. 
B) Dezesseis anos. 
C) Quatorze anos. 
D) Dezessete anos. 

10 - Pelo que rege o artigo 111 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente são asseguradas ao adolescente, entre outras, as 
seguintes garantias, exceto: 

A) Direito de ser ouvido, através de advogado, pela autoridade 
competente 
B) Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 
mediante citação ou meio equivalente 
C) Defesa técnica por advogado 
D) Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na 
forma da lei 
 
11 – De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente o 
Conselho Tutelar deverá ser composto de no mínimo: 
 
A) Três membros 
B) Quatro membros 
C) Cinco membros 
D) Seis membros 
 
 
 

[DP8] Comentário: 08 – 
LETRA B 

[DP9] Comentário: 09 – 
LETRA C 

[DP10] Comentário: 10 – 
LETRA A 

[DP11] Comentário: 11 - 
LETRA C 
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12 – Uma de suas colegas de trabalho discorda de uma opinião 
sua a respeito da forma com que as crianças devem ser 
tratadas dentro do seu ambiente de trabalho. Qual seria sua 
atitude correta em relação a esta situação? 
 
A) Discutir com a sua colega.  
B) Propor um debate com todos os profissionais envolvidos em seu 
ambiente de trabalho focando o motivo da discussão e, a partir 
deste debate, estabelecer uma regra clara com relação ao assunto 
em questão. 
C) Fazer uma reclamação, por escrito, para o Departamento de 
Educação da Prefeitura solicitando que a sua colega seja punida. 
D) Mudar o seu ponto de vista e acatar a opinião de sua colega. 
 
13 – De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente a 
monitora de creche que perceber que uma criança tem sofrido 
maus-tratos no seu ambiente familiar e deixar de comunicar 
este fato às autoridades competentes poderá sofrer a seguinte 
punição: 
 
A) Multa de três a vinte salários de referência. 
B) Demissão imediata. 
C) Prisão de 03 a 06 meses. 
D) Pena de doação de até 10 cestas básicas. 
 
14 – Pelo que preceitua a Lei nº 8.069/90, não é uma atribuição 
do Conselho Tutelar: 
 
A) Expedir notificações. 
B) Advertir os pais em caso de hipótese de maus-tratos. 
C) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças ou 
adolescentes, quando necessário. 
D) Representar ao Ministério Público, para efeito das ações de 
perda ou suspensão do pátrio poder. 
 
 
 
 

GABARITO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B C C A C D A B C A 
11 12 13 14       
C B A B       

 

[DP12] Comentário: 12 – 
LETRA B 

[DP13] Comentário: 13 – 
LETRA A 

[DP14] Comentário: 14 – 
LETRA B 







