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 Estado de Santa Catarina 
Município de Mondaí 

Caderno de Provas 
Edital de Processo Seletivo nº 006/2015 

 
 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
Prova para provimento do cargo de 

MONITOR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

TIPO DE PROVA: 01 GABARITO  
 
 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 
CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da 
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Complete a lacuna corretamente segundo o disposto na Lei Orgânica Municipal de Mondaí-SC. 

O Município aplicará anualmente, nunca menos de _____________ da receita resultante de impostos e 

das transferências recebidas do Estado e da União na manutenção e no desenvolvimento do ensino. 

A) 25%. 

B) 30%. 

C) 40%. 

D) 50%. 

 

02. Analise sobre a correta higiene das crianças: 

I – sempre se deve verificar a temperatura da água (com o dorso da mão) antes de iniciar o banho; 

II - as toalhas deverão ser de uso individual. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Ambos os itens estão corretos. 

C) Ambos os itens estão incorretos. 

D) Apenas o item II está correto. 

 

03. Dos itens abaixo está incorreto a quanto à alimentação das crianças: 

A) Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos. 

B) Garantir armazenamento e conservação adequados dos alimentos 

C) Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. 

D) Incentivar o consumo de açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, 

salgadinhos e outras guloseimas. 

 

04. Aos vinte e quatro meses de vida a consistência da alimentação da criança deve ser: 

A) Consistência semelhante à da família. 

B) Pastosa. 

C) Líquida. 

D) Semi-pastosa. 
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05. O jogo simbólico ou de faz de conta é ferramenta para criação da fantasia, necessária a leituras 

não convencionais do mundo. Abre caminho para a: 

A) Indisciplina e a imaginação 

B) Bagunça e a indisciplina. 

C) Autonomia e a criatividade. 

D) Estruturas dispensáveis para o crescimento da criança. 

 

06. Analise com base na lei nº 9.394/96. 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade. A educação infantil será oferecida em: 

 I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até quatro anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de cinco até sete anos de idade. 

Dos itens acima: 

A) Ambos estão incorretos. 

B) Ambos estão corretos. 

C) Apenas o item I está correto. 

D) Apenas o item II está correto. 

 

07. Assinale a alternativa correta segundo a lei nº 9.394/96. A educação infantil será organizada de 

acordo com a seguinte regra comum: 

A) Avaliação mediante acompanhamento, registro e prova oral do desenvolvimento das 

crianças, sem o objetivo de promoção, exceto para o acesso ao ensino fundamental. 

B) Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, 

sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

C) Avaliação mediante prova oral do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

D) Avaliação mediante prova tipo teste do desenvolvimento das crianças, somente com o 

objetivo de promoção, para o acesso ao ensino fundamental. 

 

08. Complete a lacuna corretamente segundo o disposto na lei nº 9.394/96. 

Artigo 26º. Os currículos ____________________________ devem ter base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
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diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 

dos educandos. 

A) Da educação infantil e do ensino médio. 

B) Da educação infantil e do ensino fundamental. 

C) Do ensino fundamental e do ensino médio. 

D) Da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. 

 

09. Assinale a alternativa incorreta segundo a Lei Orgânica Municipal de Mondaí-SC. 

São direitos específicos dos membros do magistério público municipal: 

A) Progressão funcional na carreira, baseada na titulação. 

B) Cômputo, para todos os efeitos legais, incluída a concessão de adicional e licença prêmio, do 

tempo de serviço prestado a instituição educativa privada incorporada pelo Poder Público. 

C) Adicional por periculosidade na região rural. 

D) Reciclagem e atualização permanente com afastamento das atividades sem perda da 

remuneração, nos termos da lei. 

 

10. Em termos didáticos, os principais objetivos do trabalho em grupo são: 

(__) facilitar a construção do conhecimento; 

(__) permitir a troca de ideias e opiniões; 

(__) possibilitar a prática da cooperação para conseguir um fim comum. 

Assinale (v) para as afirmações verdadeiras e (f) para as falsas: 

A) F-V-V. 

B) V-V-V. 

C) V-V-F. 

D) V-F-F. 

 

11. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, está correto afirmar: 

A) Os pais ou responsáveis não devem ter ciência do processo pedagógico, pois, os mesmos não 

serão capazes de identificar com clareza o que isto significa.  

B) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar 

os casos de falta de respeito com o educador em sala de aula. 

C) Os pais ou responsável não têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 

regular de ensino. 
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D) O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular 

importa responsabilidade da autoridade competente. 

 

12. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um 

conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. A função de membro do conselho nacional e dos conselhos 

Estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse público 

relevante e será remunerada com no mínimo dois salários mínimos. 

O trecho acima com base no Estatuto da Criança e do Adolescente está: 

A) Totalmente correto. 

B) Totalmente incorreto. 

C) Apenas a primeira frase está correta. 

D) Apenas a última frase está correta. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

13. São palavras com a mesma pronúncia e significados diferentes: 

A) Prosódias. 

B) Ortoépias. 

C) Homônimas. 

D) Parônimas. 

 

14. Assinale a alternativa em que pelo menos uma palavra deveria ter sido escrito com CH e não 

com X: 

A) Enxuto – Faixa. 

B) Xofer – Xope. 

C) Faxina – Feixe. 

D) Frouxo – Graxa. 

 

15. Leia com atenção: 

I – Porém; 

II – Contudo. 
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Os itens acima correspondem respectivamente a conjunções: 

A) Aditiva e conclusiva, respectivamente. 

B) Aditiva e alternativa, respectivamente. 

C) Explicativas, ambas. 

D) Adversativas, ambas. 

 

16. Encontre-me amanhã. 

Na frase acima ocorre: 

A) Ênclise. 

B) Mesóclise. 

C) Prosódia. 

D) Próclise. 

 

17. Leia atentamente: 

I – Andava __________ cegas; 

II – Vinha __________ vezes visitar 

 

Preenchem adequadamente as lacunas acima: 

A) As – As. 

B) Às – Às. 

C) Às – As. 

D) As – Às. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

18. Um prédio pertencente a um matemático utiliza como padrão para a numeração das portas a 

seguinte função: � = �º �� ����	 × 5 + ���	� �� ��	�� � ��	��	 �� �������	. 

Sabendo que a partir do primeiro andar, cada andar desse prédio tem 5 apartamentos, numerados 

de 0 a 4, qual o andar do apartamento de número 25? 

A) 3º andar. 

B) 6º andar. 

C) 4º andar. 

D) 5º andar. 
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19. Em uma prova de resistência com duração de 2h, um posto de apoio levou 10.000 copos de água 

para serem usados na reidratação dos atletas somente no final da prova. Sabendo-se que o número 

total de inscritos eram de 20 mil, mas que por motivos de cansaço e outros a prova perdia 5% do 

total de inscritos a cada 10 minutos, quantos copos de água o líder desse posto levou de volta para a 

organização se foi entregue um copo de água a cada finalista? 

A) 2.000 copos. 

B) 3.000 copos. 

C) 1.000 copos. 

D) 1.500 copos. 

 

20. Um comerciante comprou 130 relógios, divididos em dois tipos de relógios, digital e analógico, 

onde investiu R$ 3600,00. Sabendo-se que o preço do analógico é o dobro do preço do digital e que 

a média de valor dos dois tipos de relógios é de R$ 30,00, qual a quantidade de relógios digitais que 

o comerciante comprou? 

A) 80  

B) 60 

C) 50 

D) 40 

 




