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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 
Prova Escrita Objetiva – Concurso Público 

 
AUXILIAR DE CRECHE 

 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

 
� Duração da prova: 3 horas. 
� Tempo mínimo de permanência na sala: 30 minutos. 
� Este Caderno é composto de 40 questões objetivas de múltipla escolha. 

o Confira se o seu caderno possui todas as páginas.  
o Qualquer problema comunique ao fiscal.  
o Não deixe de colocar seu número de inscrição neste Caderno de 

Questões. 
o Utilize o Caderno de Questões como rascunho, transferindo as 

alternativas assinaladas, ao final, para a Folha de Respostas. 
� Não haverá troca do Caderno de Questões ou da Folha de Respostas, 

portanto tenha muita atenção ao assinalar a alternativa escolhida (a 
CANETA). 

� Assinale apenas uma única alternativa para cada questão. 
� Serão consideradas erradas as questões com dupla marcação ou com 

rasuras. 
� Leia atentamente as instruções constantes de sua FOLHA DE 

RESPOSTAS. 
� Não esqueça de assinar a sua Folha de Respostas, que deverá ser 

devolvida ao fiscal.  
� Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta ponta grossa, não 

porosa, para preencher sua Folha de Respostas personalizada.  
� O campo da alternativa escolhida deverá ser preenchido por inteiro, 

conforme instrução constante na própria Folha de Respostas 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI E LEVE A PARTE INFERIOR 
 
 
 

Divulgação dos Resultados: 
 
� Gabaritos das Provas Objetivas: a partir 14/09/2010 
 
� Notas: a partir 30/09/2010 
 

Locais de divulgação dos eventos: 
 
� Internet:  www.rboconcursos.com.br /www.itanhandu.com.br 
� Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Itanhandu 
� Jornal de circulação no município. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS: PORTUGUÊS 
 

CÃO! CÃO! CÃO! 
 
 Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. 
Estranhou que ele viesse acompanhado por um cão. Cão 
não muito grande, mas bastante forte, de raça indefinível, 
saltitante e com um ar alegremente agressivo. Abriu a porta 
e cumprimentou o amigo, pois, efusivamente. 
 “Quanto tempo!” “Quanto tempo!” ecoou o outro. O 
cão aproveitou a saudação e se embarafustou casa adentro 
e logo um barulho na cozinha demonstrava que ele tinha 
virado qualquer coisa. O dono da casa encompridou as 
orelhas. O amigo visitante, porém, nada. “Ora, veja você, a 
última vez que nos vimos foi em ...” “E você, casou 
também?...” O cão passou pela sala, entrou no quarto e 
novo barulho, desta vez de coisa definitivamente quebrada. 
Houve um sorriso amarelo por parte do dono da casa, mas 
perfeita indiferença por parte do visitante. “Quem morreu foi 
o... você lembra dele?” “Lembro, ora era o que mais...” O 
cão saltou sobre um móvel, derrubou um abajur, logo trepou 
as patas sujas no sofá e deixou a marca digital e indelével de 
seu crime. Os dois amigos, tensos, agora fingiram não 
perceber. 
 Mas por fim, o visitante se foi. Se despediu 
efusivamente como chegara e se foi. Já ia saindo, quando o 
dono da casa perguntou: “Não vai levar seu cão?” “Cão? 
Ah, cão! Oh, agora estou percebendo. Não é meu não. 
Quando eu entrei ele entrou comigo naturalmente. Pensei 
que fosse seu”. 
 

(Millôr Fernandes) 
 
 

Leia com muita atenção o texto e responda às questões 
de 1 a 5. 

 
1. O dono da casa estranhou que o amigo viesse 

acompanhado por um cão, porque: 
 

a) ele próprio não tinha cão algum. 
b) não o via há muito tempo. 
c) não sabia se o amigo tinha casa. 
d) não se levam cães para fazer visitas. 

 
 
2. Em relação ao cão, as primeiras atitudes do amigo 

visitante eram de: 
 

a) mal-estar. 
b) sincera preocupação. 
c) indiferença total. 
d) revolta. 

 
 
3. O amigo visitante fingia educadamente ignorar a 

presença do cão, porque: 
 

a) tinha trazido o animal. 
b) gostava das travessuras do cachorro. 
c) há tempo não via o amigo. 
d) não estava em sua casa. 

 
 

4. A situação incômoda teria sido evitada se, ao receber o 
amigo, o dono da casa dissesse logo: 

 
a) Mas que surpresa agradável! 
b) Esse cão é seu? 
c) Mas isso são horas de visitar alguém? 
d) Puxa, pensei que tivesse morrido! 

 
 
5. Assinale a alternativa que contém uma frase construída 

de forma incorreta. 
 

a) Os filhos não lhe obedeceram nunca. 
b) João assistiu nervoso ao jogo decisivo. 
c) Prefiro doces a salgados. 
d) Cristina disse ao namorado: - amo-lhe muito. 

 
 
Responda, na folha de respostas, qual a alternativa que 
preenche corretamente os espaços nas frases das 10 
questões a seguir (de 6 à 15).  
 
6. Ontem, para a festa de aniversário, foram 

___________________ oitenta ____________. 
 

a) enxidas, bexigas 
b) enchidos, bexigas 
c) enchidas, bechigas 
d) enchidas, bexigas 

 
 
7. A _________, porém, não ________ fácil, ______ difícil. 
 

a) questões, são, são 
b) questão, é, é 
c) questão, são, é 
d) questão, é, são 

 
 
8. O ________________ colocou os peixes nos 

________________. 
 

a) português, caixotes 
b) portuguêz, caixotes 
c) português, caichotes 
d) portugues, caixote 

 
 
9. Amanhã, ele _______________ a assistência aos mais 

_________________. 
 

a) organizará, nessecitados 
b) organizou, necessitados 
c) organizará, necessitados 
d) organiza, nessecitados 

 
 
10. Os _________________ da igreja não ___________ parar 

de tocar. 
 

a) órgãos, podia 
b) órgãos, podiam 
c) órgão, podia 
d) órgão, podiam 
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11. As _________-___________ tomam conta das colméias. 
 

a) abelha - mestras 
b) abelha - mestra 
c) abelhas - mestra 
d) abelhas - mestras 

 
 
12. Os alunos precisam de muitos __________, para 

escrever na ___________. 
 

a) gizes, lousa 
b) giz, lousas 
c) giz, lousa 
d) gizes, lousas 

 
 
13. ____________ sóis mais _____________. 
 

a) Haverão, brilhante 
b) Haverá, brilhantes 
c) Haverá, brilhante 
d) Haverão, brilhantes 

 
 
14. Quando eu ______________ o açúcar, o doce 

________________ pronto. 
 

a) por, fica. 
b) por, ficará. 
c) puser, ficará. 
d) puser, fica. 

 
 
15. No mês de abril, na comemoração dos 500 anos do 

Brasil, o Presidente brasileiro __________________ o 
Presidente português. 

 
a) comprimentou 
b) cumprimentou 
c) comprimentará 
d) cumprimenta 

 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS: MATEMÁTICA 
 
16. Assinale a alternativa cujos números completam os 

espaços. 
 

I  - 0, 1, 2, 3, 4, _____, 6, 7 

II  - 2, 4, 6, ____, 10, 12, 14, 16 

III  - 15, 14, 13, 12, 11, ____, 9, 8 

IV  - 3, 5, ____, 9, 11, 13, 15, 17, são: 

 
a) 5, 7, 10, 6 
b) 5, 8, 12, 7 
c) 5, 8, 10, 7 
d) 6, 7, 10, 6 

 
 
17. O valor da expressão numérica 42 - 20 - 10 + 3 é: 
 

a) 15 
b) 9 
c) 14 
d) 35 

 

18. Calcule o dobro de 3 e a metade de 14. Os resultados 
são, respectivamente: 

 
a) 6 e 8 
b) 6 e 7 
c) 7 e 8  
d) 5 e 7  

 
 
19. No preparo de um jantar para 30 pessoas, quantos 

quilos de carne serão utilizados, sabendo-se, que cada 
15 pessoas comem 1 quilo de carne? 

 
a) 15 quilos. 
b) 450 quilos. 
c) 45 quilos. 
d) 2 quilos. 

 
 
20. Paulo comprou 2 bonés de R$ 25,00 cada. Deu uma nota 

de R$ 100,00. Quanto recebeu de troco?  
 

a) R$ 25,00 
b) R$ 75,00 
c) R$ 50,00 
d) R$ 85,00 

 
 
21. O preço de uma bicicleta em uma loja é de R$ 120,00. 

Uma outra loja oferece pela mesma bicicleta R$ 15,00 de 
desconto. O seu preço nesta segunda loja é: 

 
a) R$ 105,00 
b) R$ 115,00 
c) R$ 110,00 
d) R$ 135,00 

 
 
22. Numa caixa há 8 dúzias de laranjas. Quantas laranjas 

haverá em 20 caixas iguais a essa? 
 

a) 240 laranjas. 
b) 160 laranjas. 
c) 1920 laranjas. 
d) 1600 laranjas. 

 
 
23. Clarice possui 3 notas de R$ 50,00. Cláudia possui 2 

notas de R$ 100,00. Eliane possui 8 notas de R$ 10,00. 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Clarice possui R$ 150,00; Cláudia R$ 200,00 e Eliane 

R$ 80,00 
b) Clarice possui R$ 15,00; Cláudia R$ 20,00 e Eliane R$ 

80,00 
c) Clarice possui R$ 150,00; Cláudia R$ 200,00 e Eliane 

R$ 8,00 
d) Clarice possui R$ 1.500,00; Cláudia R$ 200,00 e Eliane 

R$ 800,00 
 
 
24. Um funcionário recebeu em março R$ 408,50. Em abril 

teve um aumento de R$ 12,30. Ele recebeu em abril, o 
total de: 

 
a) R$ 531,50 
b) R$ 420,80 
c) R$ 396,20 
d) R$ 420,20 
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25. Seis embalagens de 500g correspondem a quantas 
embalagens de 250g? 

 
a) 12 embalagens. 
b) 2 embalagens. 
c) 6 embalagens. 
d) 8 embalagens. 

 
 
26. Uma pequena indústria possui 4 caixas d’água de 1.500 

litros. Da capacidade total das caixas, num determinado 
dia, gastaram-se 2.800 litros nos sanitários da indústria. 
Quantos litros de água restaram nas caixas para outras 
atividades nesse dia? 

 
a) 1.300 litros. 
b) 1.700 litros. 
c) 3.200 litros. 
d) 4.500 litros. 

 
 
27. Três pescadores vão dividir os 72 peixes que pescaram. 

Cada pescador vai ficar com: 

a) Duas dúzias de peixes. 
b) 26 peixes. 
c) Uma dúzia e meia de peixes. 
d) 36 peixes. 

 
 
28. Um comprador foi a uma loja e comprou um vídeo, 

dando de entrada 180 reais e mais 5 parcelas iguais de 
30 reais. Qual o preço deste vídeo? 

 
a) 330 reais. 
b) 210 reais. 
c) 340 reais. 
d) 550 reais. 

 
 
29. Um menino tinha 150 bolinhas de gude. Perdeu 14 e 

distribuiu o restante entre 4 amigos. Quantas bolinhas 
ganhou cada amigo? 

 
a) 164 bolinhas. 
b) 136 bolinhas. 
c)  34 bolinhas. 
d)  18 bolinhas. 

 
 
30. Um funcionário precisa arrumar numa sala 9 filas de 

cadeiras com 81 cadeiras em cada fila. De quantas 
cadeiras ele vai precisar? 

 
a)  9 cadeiras. 
b) 315 cadeiras. 
c) 729 cadeiras. 
d) 212 cadeiras. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31. Creche é: 
 

a) Uma instituição sócio-educativa que atende à criança e 
à família. 

b) Uma instituição para as crianças pequenas ficarem 
enquanto as mães trabalham. 

c) Uma instituição considerada como um segundo lar para 
a criança. 

d) Uma instituição educativa. 
 
 
32. A creche, como instituição de prestação de serviços 

para a mãe trabalhadora e para as crianças, deve: 
 

a) Atender às necessidades das mães. 
b) Atender aos dispositivos de lei. 
c) Atender somente às necessidades das crianças. 
d) Atender às necessidades das mães e das crianças. 

 
 
33. A criança ao chegar pela manhã na creche deve: 
 

a) Ser examinada pelo profissional de saúde antes de ir 
para a sua sala. 

b) Ser recebida pela pajem a qual deve trocar informações 
com os pais, sobre seu estado de saúde. 

c) Ser entregue para a coordenadora para ser examinada, 
quanto ao seu estado de saúde. 

d) Ser encaminhada para a sala. 
 
 
34. As crianças, até os seis meses de idade devem: 
 

a) Ficar a maior parte do tempo no berço, pois assim 
estaremos garantindo sua higiene e segurança. 

b) Ficar no berço e no chão pois assim poderá explorar 
seu ambiente, conhecer as coisas e as pessoas. 

c) Ficar no berço enquanto está dormindo e o resto do 
tempo no colo, pois assim estará mais protegida. 

d) Ficar no “quadrado” que é mais seguro. 
 
 
35. Pensando nas atividades que serão proporcionadas às 

crianças, o que é mais importante considerar: 
 

a) Os interesses e experiências das crianças. 
b) A habilidade e conhecimento da pajem. 
c) As possibilidades do espaço físico. 
d) As normas da creche. 
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36. No primeiro dia da criança na creche, a atenção da 
pajem deve estar voltada para ela de maneira especial. 
As alternativas abaixo, exceto uma, apresentam 
procedimentos a serem adotados pela equipe para o 
primeiro dia. Assinale-a. 

 
a) Deve-se evitar que a criança encontre, já no primeiro dia 

objetos como chupeta, “fralda para cheirar”, mordedor, 
etc, pois esses objetos não farão parte de sua rotina nos 
demais dias. 

b) É recomendável receber poucas crianças por vez para 
que possa atendê-las de forma individualizada. 

c) Com os bebês muito pequenos, o principal cuidado será 
preparar o seu lugar no ambiente, o seu berço, 
identificá-lo com o nome, providenciar os alimentos que 
irá receber, e principalmente tranqüilizar os pais. 

d) Pode-se mesmo solicitar que a mãe ou responsável 
pela criança venha alguns dias antes, ajudar a preparar 
o berço de seu bebê. 

 
 
37. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um estímulo 

para a criança a comer melhor. 
 

a) Cardápios coloridos: as cores dos alimentos ajudam 
compor a apresentação do prato e são ótimas para 
atrair a atenção e o apetite da criança. 

b) Alimentos preferidos: sempre que possível, inclua nas 
refeições da criança os alimentos de maior preferência. 
Assim. Ela aceitará com mais facilidade os outros 

c) Importância da alimentação: não tente explicar para as 
crianças a funções dos alimentos e por que a dieta deve 
ser saudável isso pode aborrecê-la levando a perda do 
apetite. 

d) As refeições principais não devem ser monótonas. 
 
 
38. A aspiração de corpo estranho ocorre quando um objeto 

ou alimento penetra pela boca ou pelas narinas da 
criança, atingindo as vias aéreas inferiores. Qual 
alternativa abaixo NÃO é uma medida de prevenção a 
aspiração de corpo estranho. 

 
a) Administre mamadeiras com cuidado e sempre com a 

criança sentada ou inclinada, jamais com a criança 
deitada. 

b) Impeça o acesso a pequenos objetos (por exemplo, 
parafuso, tampa de caneta, grão de feijão, bala). 

c) Use sempre travesseiros com flocos de espuma. 
d) Evite o uso de brinquedos com peças pequenas, 

pontas, superfícies cortantes ou pouco resistentes, que 
possam quebrar. 

 
 

39. Quanto à escovação dos dentes das crianças é 
CORRETO afirmar que: 

 
a) As escovas devem ser substituídas a cada 8 ou 9 

meses, pois a cerdas acumulam muitos resíduos e 
deforma-se, dificultando uma escovação adequada. 

b) Caso alguma criança utilize a escova de outra, esta 
deve ser jogada fora e substituída por uma nova. 

c) É a criança quem deve colocar o creme dental na 
escova, para que haja um controle da quantidade 
utilizada. 

d) Nos dentes de cima, a escova deve deslizar de baixo 
para cima; nos dentes de baixo, de cima para baixo. 

 
 
40. Observe os procedimentos abaixo para serem feitos 

com a criança com diarréia.  
 

I. Troque a fralda todas as vezes que for necessário, 
usando luvas descartáveis, se possível, ou lavando 
rigorosamente as mãos antes e após a troca; 

II. Higienize rigorosamente a criança, principalmente 
suas mãos; 

III. Lave a região genital somente com água; 

IV. Ofereça líquidos ou solução de hidratação oral, 
respeitando a fórmula da OMS – Organização 
Mundial da Saúde, disponível em pó em envelopes 
pré-pesados ou use o soro caseiro. 

V. Interrompa a alimentação, evitando alimentos como 
arroz, peito de frango, batata cozida, maçã e 
banana-maçã ou prata. 

VI. Não use outros medicamentos sem orientação da 
equipe de saúde.  

 
Estão CORRETOS os procedimentos descritos nas 
afirmativas: 

 
a) I, II, III e V somente. 
b) I, II, IV e VI somente. 
c) I, II, III, V, e VI somente 
d) I, III, IV, e VI somente 

 
 




