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     PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES 
     Teste Seletivo para o Provimento do cargo de 

 
 

AUXILIAR DE CRECHE 
  

 LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 

1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala. 

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame.  

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

o seu caderno de questões.  

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como 

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação. 

6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma. 

7)  No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 

preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:  

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão. 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 

com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame. 

........................................................................................................................................................................................................

. 

 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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ASSINATURA:______________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto seguinte: 
José Alves Cabral, folclórico servidor do DNER na cidade 
de Barão de Grajaú, município situado no Leste do 
Maranhão, era dado a fazer discursos quando a ocasião 
aparecia Prolixo, dado a falar diferente, certa vez, ao fazer 
o necrológio de um ex-servidor do DNER, de nome 
Antônio Gordinho, assim se expressou: 
- Gordinho, você era um sujeito inoxidável, amante da 
ordem, adversário da soberba e incapaz de fazer mal a 
qualquer um dos seus amigos e desafetos. Gordinho, 
você, além de inoxidável, era um sujeito polissílabo..... 
 
01. No texto, o vocábulo necrológio deve ser entendido 
como: 
 
a) um discurso sobre a biografia do falecido 
b) elogio oral ao falecido 
c) testamento 
d) equivale à expressão latina “de cujus” 
 
02. Do texto, pela fala do personagem, infere-se que 
Gordinho era um sujeito: 
I. Brilhante 
II. Múltiplo 
III. Bonachão 
IV. Que não tinha inimigos 
Assinale 
 
a) se correta apenas a proposição I 
b) se corretas as proposições I e III, apenas 
c) se corretas I e II, apenas. 
d) se corretas I, III e IV.  
 
03. No texto, o orador usa o vocábulo inoxidável, no caso, 
para atribuir um traço da personalidade do falecido.  
Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela que 
comporta um vocábulo antônimo, no sentido dado, no 
texto, ao vocábulo inoxidável,  
 
a) tapado 
b) metálico 
c) versátil 
d) pacífico 
 
04. Talha é coletivo de 
 
a) gado grande 
b) espigas 
c) besta de carga 
d) lenha 
 
05. Analise as assertivas seguintes, com frases nas quais 
se observa plurais de substantivos. 
I. Os anciães daquela aldeia eram mestres nas artes de 
observar as nuvens. 
II. Os vilãos são, em geral, sujeitos sem caracteres. 

III. Os remadores profissionais têm os seus tóraxes 
avantajados 
 
Assinale 
 
a) se apenas I apresenta plural formulado de forma indevida. 
b) se apenas I e III apresentam vocábulo com plural 
formulado de forma indevida. 
c) se apenas II e III apresentam plural formulado de forma 
indevida. 
d) se apenas III apresenta plural formulado de forma 
indevida. 
 
06. Assinale a alternativa na qual há equívoco de 
concordância 
 
a) João Lustosa, funcionário do Instituto Ludus, obsevou que 
haviam muitas e muitas cruzes nas margens daquela 
estrada, entre Pastos Bons e Nova Iorque, no Maranhão, 
fato que denota o alto índice de acidente de trânsito entre as 
duas cidades.  
b) Ao percorrer a rodovia Pastos Bons – Nova Iorque (MA), 
João Lustosa notou que a vegetação estava meio seca. 
c) Na estrada Pastos Bons – Nova Iorque (MA), para evitar 
acidentes é necessário que o motorista permaneça em 
alerta máximo. 
d) Apesar de a rodovia ser perigosa, ao chegar a Nova 
Iorque, Francisca se sentia pouco cansada. 
 
07. Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela em 
que todos os vocábulos elencados são substantivos 
uniforme comum de dois gêneros. 
 
a) imigrante – camarada – cônjuge – criança 
b) mártir – dama – artista – analista  
c) jurista – pessoa – cliente – colega 
d jornalista – estudante – herege – jovem  
 
08.  Dadas as palavras projetil – conluio – vândalo  e piau, 
quanto à posição da sílaba tônica, elas são, 
respectivamente 
 
a) Oxítona –paroxítona – proparoxítona e paroxítona  
b) Paroxítona – oxítona – proparoxítona e oxítona. 
c) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona e oxítona. 
d) Paroxítona – oxítona – proparoxítona e paroxítona. 
 
09. Astrobaldo Ferreira, competente advogado em 
Floriano(PI), ao ler determinada sentença, foi categórico: 
 

– A sentença exarada pelo Magistrado é ancorada no 
princípio da razoabilidade. 
  

O vocábulo em destaque, no texto acima, tem o mesmo 
sentido do vocábulo constante da alternativa 
 

a) denegada 
b) publicada 
c) escrita  
d) enviada 
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10. Na biografia de Humberto de Campos Veras, o mais 
festejado escritor brasileiro dos anos 20 e 30 do século 
passado (Carlos Drummond de Andrade diz que, nos anos 
20 3 30 do século passado, por ser tão popular, ele, 
Humberto de Campos Veras, era o que hoje se denomina 
de pop star), é posto que ele era um grande leitor.  
 

Se você for instado a reescrever a frase grifada, considere 
as três assertivas seguintes: 
 

I. ele era um grande ledor. 
II. ele era um grande leiturista  
III. ele era um grande legente. 
 

 
Assinale 
 
a) se I, II e III são incorretas. 
b) se I e III são corretas, apenas. 
c) se II e III são corretas, apenas. 
d) se I, II e III são corretas. 
 

MATEMÁTICA ELEMENTAR 
 
11. Zé Maduro chega ao Supermercado Garoto (em 
Floriano/PI) e observa o seguinte anúncio: 
 
 
 
 
Ele acha o preço baixo e compra três quilos e meio dessa 
carne moída. Paga a carne com uma nota de R$100,00. 
Quanto ele, após pagar a carne, recebeu de troco? 
 
a) R$44,00 
b) R$56,00 
c) R$57,00 
d) R$46,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Um terreno retangular mede 20m por 50m. Você deve 
murá-lo com um muro de 3,20m de altura. Você sabe que 
cada metro quadrado do muro consome, em média, 32 
tijolos e que, geralmente, ocorre uma perda de 
aproximadamente 5% quando do transporte dos tijolos. 
Quantos tijolos você precisa comprar para murar 
integralmente esse terreno? 

 

a) aproximadamente 13.000 tijolos 
b) aproximadamente 13.500 tijolos  
c) aproximadamente 14.300 tijolos 
d) aproximadamente 15.000 tijolos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Um certo número N é igual a cinco décimo. Se você 
multiplicar esse número N por setenta e dois centésimos, o 
valor será outro número X. Supondo que esse número X 
seja elemento de uma equação do 2.º grau, a raiz quadrada 
desse número X é igual a 
 

 
a) 0,30 
b) 0,03 
c) 0,60 
d) 0,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. O número N é formado conforme a definição seguinte 
 

                        N  =  4 9 5 6 X 9 8 7 Y 2  
 
Sendo X e Y algarismo maior ou igual a zero e menor ou 
igual a nove.  
 

Para que N seja divisível por 11, uma combinação possível 
é que 
 

 
a) X + Y = 16 
b) X + Y = 6 
c) X – Y = 6 
d) X + Y = 11 
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15. O dia de Natal de 2011 “caiu” em um domingo.  Com 
base nesta informação, você pode dizer que o dia de Natal 
de 2014 ocorrerá em 
 
a) uma quarta-feira 
b) uma quinta-feira 
c) uma sexta-feira 
d) em um sábado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Em uma academia, de uma turma de 40 alunos, 15 
praticam natação, 12 praticam futebol e 10 praticam as 
duas modalidades, futebol e natação. 
Quantos alunos dessa escola não praticam nem natação e 
nem futebol?  
 
a) 21 
b) 22 
c) 23 
d) um número distinto dos três números apontados acima. 
 
 
 
 
 
17. Você se encontra na altura do km 252 da BR-343/PI, 
rodovia que liga Parnaíba a Floriano(PI).  Você passará 
pelo km 339 e, depois, desse ponto, seguirá mais 253 
quilômetros até Floriano, onde ira parar para dormir. Em 
que quilômetro você ira parar? 
 
a) 586 
b) 592 
c) 602 
d) 596 
 
 
 
 
18.  Se você dividir a idade de Bastiko pela idade de 
Propércio, você obtém uma determinada fração B/Z. Você 
observa que, adicionando-se 6 unidades à idade de 
Bastiko e 8 unidades à idade de Zé, a razão (fração) é a 
mesma fração B/Z 
A soma B + Z é igual a 
 
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 

 

19. Do aeroporto de São Luís (Tirirical), no dia 15 de agosto 
de 2013, partiram, com destino à Europa, os cargueiros A, B 
e C. Sabe-se que o cargueiro A faz essa viagem de 3 em 3 
dias; que o cargueiro B faz essa mesma viagem de 5 em 5 
dias, que o cargueiro C faz essa viagem de 6 em 6 dias. 
Se os mesmos partiram, simultaneamente, em 15 de agosto 
de 2013, se mantidas as escalas, em que data mais próxima 
esses três cargueiros vão partir no mesmo dia do Aeroporto 
do Tirirical? 
 
a) 5 de setembro de 2013 
b) 8 de setembro de 2013 
c) 14 de setembro de 2013 
d) 11 de setembro de 2013 
 
 
 
 
 
 
20. Observe a expressão numérica abaixo, dada pelo 
número N 
 

 
 

O valor de        é igual a  

 
a) 13 
b) 16 
c) – 12 
d) – 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICO 
 

21. São atribuições do Auxiliar de Creche, EXCETO: 
 
a) Auxiliar nas atividades docentes de cuidar, brincar e 
educar crianças na faixa etária de zero a seis anos.  
b) Planejar, acompanhamento, avaliação, execução e 
controle das atividades relacionadas à nutrição; atividades 
relacionadas ao PAE;  
c) Contribuir para o desenvolvimento de técnicas, materiais 
e procedimentos de ensino que assegurem a aprendizagem 
da criança, observando e registrando os fatos ocorridos 
durante as atividades, a fim de garantir sua avaliação 
contínua; 
d) Acompanhar e assessorar o processo de alimentação, 
sono e higiene da criança.  
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Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) responda 
a questão 22. 
 

 
 
22. Qual a fórmula, utilizando a função SE, que mais se 
aproxima da utilizada na coluna “C” – CONCEITO?: 
 
a) =SE(B2>=7;"Aprovado";"Reprovado") 
b) =SE(B2>=7:"Aprovado":"Reprovado") 
c) =SE(B2>=7);(Aprovado);(Reprovado) 
d) =SE(B2>=7;"Reprovado";"Aprovado") 
 
23.  Qual o recurso utilizado no editor de texto 
Libreoffice.org Writer para corrigir automaticamente uma 
palavra escrita erradamente, por uma palavra correta? 
 
a) Formatação automática 
b) Autocorreção 
c) Corretor automático 
d) Digitação automática 
 
24. São modelos de extensões permitidas ao salvar um 
documento utilizando o editor de texto MS-WORD 2010, 
EXCETO: 
 
a) .dot 
b) .docm 
c) .png 
d) .odt 
 
25. O cuidar e o brincar são indicações significativas a 
serem oportunizadas nas instituições de educação infantil. 
Escreva V(para verdadeiro) ou F(para falso) nas 
alternativas abaixo e em seguida marque a sequência 
correta.  
(  ) As brincadeiras realizadas na escola não promovem o 
desenvolvimento infantil. 
(   ) As brincadeiras na escola não cumprem um papel 
socializador da criança, apenas servem como atividade de 
recreação. 
(   ) Por meio do brincar a criança apropria-se do 
conhecimento com vista a construção de uma identidade 
autônoma. 
(   ) O cuidar  de uma criança no contexto educativo se 
restringe aos cuidados  de higiene e saúde. 
(   )  O cuidar implica em procedimentos específicos e 
envolve as dimensões afetivas, promoção à saúde e 
desenvolvimento intelectual. 
 
A sequência correta é: 

a) V,F,V,F,V 
b) V,V,F,V,V 
c) F,F,V,F,V 
d) F,V,V,F,F 
 
26. O convívio escolar permite que o educando amplie a sua 
linguagem oral. São atividades próprias para 
desenvolvimento da criança nesta área:  
 
a) Práticas discursivas de diferentes gêneros textuais, 
realização de jogos e brincadeiras com a linguagem. 
b) Cópia diária de textos diversos e produção de textos. 
c) Registro, desenho de histórias ouvidas. 
d) Trabalhos em grupo somente para confecção de uma 
maquete. 
 
27. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 
considera-se: 
 
a) Criança de 0 a 10 anos e adolescente mais de dez anos 
até dezoito anos de idade. 
b) Adolescente é a pessoa entre quinze e dezoito anos de 
idade. 
c) A criança até 10 anos incompleto e adolescente até 18 
anos de idade. 
d) A criança até doze anos de idade incompletos e 
adolescentes até 18 anos de idade. 

 
28. A LDB 9394/96, art 21 trata da composição dos níveis 
escolares do ensino brasileiro assim definido. 
 
a) Educação básica e ensino fundamental 
b) Educação básica e educação superior 
c) Educação básica, educação infantil e educação superior 
d) Ensino fundamental, ensino infantil e ensino médio. 

 
29. O artigo 26 da LDB 9393/96 trata da organização 
curricular do ensino fundamental e médio especificando que: 
 
a) O currículo será composto por uma base nacional comum 
e uma parte diversificada complementada pelas 
características regionais e locais de sociedade, da cultura, 
da economia. 
b) O ensino da arte não se constituirá componente curricular 
obrigatório da educação básica. 
c) O ensino da língua estrangeiro constitui-se em uma 
disciplina opcional da educação básica. 
d) Educação Física, Língua Estrangeira e Ensino Religioso 
constituem disciplinas de matrícula facultativa no ensino 
médio. 
 
30. Os artigos 58 e 59 da LDB 9394/96 tratam da educação 
especial, determinando esta modalidade de educação como: 

 

a) Oferecida preferencialmente na rede regular de ensino 
para atender as peculiaridades da clientela que deste 
serviço necessita. 
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b) O atendimento dos portadores de necessidades 
especiais será sempre oferecido em escolas e classes 
especiais. 
c) A oferta de educação para os portador de necessidades 
especiais é obrigatório apenas, no ensino fundamental. 
d) Os programas de atendimento aos portadores de 
necessidades especiais não contemplam os portadores de 
altas habilidades. 
 
31. O artigo 208 da Constituição Federal/88 trata da 
educação brasileira, no qual afirma que o entendimento 
educacional dos portadores de deficiência deve  ser: 
 
a) Opcional para os sistemas de ensino municipal e 
estadual. 
b) Preferencialmente oferecido em escolas especiais para 
cada tipo de deficiência. 
c) Preferencialmente na rede regular de ensino. 
d) Oferecido somente para crianças de zero a seis anos 
 
 
32. São práticas pedagógicas adequadas à Educação 
Infantil, EXCETO: 
 
a) Promover conhecimento de si e do mundo, 
desenvolvendo experiências sensoriais, expressivas e 
corporais. 
b) Favorecer a interação das crianças em diferentes 
linguagens: gestual, verbal, plástica e música. 
c) Incentivar a curiosidade em relação ao mundo físico e 
social, ao tempo e à natureza. 
d) Aplicar atividades de leitura e escrita. 
 
33. São atribuições do Conselho Tutelar, EXCETO: 
 
a) Encaminhar prefeito notícia e fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do 
adolescente  
b) Atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de 
proteção 
c) Atender e aconselhar os pais ou responsável e aplicar 
medidas de proteção 
d) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de 
criança ou de adolescente quando necessário. 
 
34. Do ponto de vista político-pedagógico, podemos 
selecionar alguns aspectos das diretrizes curriculares que 
são imprescindíveis na constituição de propostas para 
educação dos bebês em espaço de vida coletiva. Marque 
a alternativa INCORRETA: 
 
a) A compreensão dos bebês como sujeitos da história e 
de direitos;  
b) O direito à proteção, à saúde, à liberdade, à dignidade, 
à brincadeira, à convivência e a interação com outras 
crianças; 
c) A defesa de uma sociedade que procure construir a 
igualdade de direitos entre os adultos e crianças; 

d) A valorização das relações interpessoais, a convivência 
das crianças entre elas, mas também entre os adultos. 
 
35. Considerando-se as especificidade afetivas, emocionais, 
sociais e cognitivas das crianças de 0 a 6 anos, a qualidade 
das experiências oferecidas que podem contribuir para o 
exercício da cidadania devem estar embasados nos 
seguintes princípios: 
 
a) O acesso das crianças aos bens socioculturais 
disponíveis, ampliando os desenvolvimentos das 
capacidades relativas à expressão, à comunicação, à 
interação social, ao pensamento, à ética e a estética; 
b) O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, não 
considerando apenas as diferenças religiosas; 
c) A socialização da criança por meio de sua participação e 
inserção nas mais diversificadas práticas sociais; 
d) O atendimento aos cuidados essenciais associados à 
sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. 

 

 
ATUALIDADES E CONHECIMENTOS REGIONAIS 

 

 
36.  Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela que 
assinala um Município do Maranhão que não integra a 
mesma Microrregião a que pertence o Município de Cândido 
Mendes 
 
a) Turilândia 
b) Centro Novo do Maranhão 
c) Maranhãozinho 
d) Bacuri  
 
37. O Município de Cândido Mendes é constituído de 
quantos distritos? 
 
a) 01 
b) 02 
c) 03 
d) 04 
 
38. Assinale, dentre as alternativas seguintes, a extração 
vegetal mais importante, sob o aspecto econômico, para o 
Município de Cândido Mendes 
 
a) Açaí (fruto) 
b) Madeira – na forma carvão vegetal 
c) Madeira – na forma de lenha 
d) Madeira – em toras  
 
39. É a lavoura que, em termos econômicos, é a de maior 
relevância para o Município de Cândido Mendes 
 
a) Mandioca 
b) Arroz 
c) Feijão 
d) Milho 
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40. Quando da sua fundação, o nome primitivo do 
povoado que deu origem ao Município de Candido Mendes 
era 
 
a) Estandarte 
b) Caxias 
c) Redondo 
d) Barão 
 







