PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

AUXILIAR DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 20 (vinte) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões desde que transcorrida 1 hora do início
da prova.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA

¿?

Leia a seguir um trecho do texto intitulado Valdir
Peres, Juanito e Poleskei, do escritor Antonio
Prata, e responda as questões de 01 a 04.
De início, todos na rua tinham o
mesmo poder aquisitivo e os bens per
capita resumiam-se a uma bicicleta,
uma bola de futebol, uma caixa de
Playmobils, peças para montar outras
quinquilharias. Com o lançamento do
álbum de figurinhas da Copa de 82,
contudo, percebemos uma ligeira
diferença na distribuição de renda:
uns recebiam cinco pacotinhos por
dia, outros tinham direito a dez, mas
nada que ameaçasse nosso equilíbrio
socioeconômico.
01
Na passagem “todos na rua tinham o mesmo poder
aquisitivo e os bens per capita resumiam-se a uma
bicicleta ...”, qual o significado do termo per capta?
(A)
Por ordem de valor, decrescente.
(B)
Por compaixão, coletiva.
(C)
Por capacitação, individual.
(D)
Por pessoa, em média.

05
Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que
apresenta uma frase com ambiguidade de sentido.
(A)
Antes de sair à rua, o homem abriu seu guardachuvas.
(B)
O almoço foi tão delicioso quanto o abraço que,
ao final, recebeu do filho.
(C)
Por estar atrasada, a secretária subiu correndo
no elevador.
(D)
Ao olhar para cima, a garota avistou um avião a
cruzar o céu.

MATEMÁTICA

¿?

06
Cinco
crianças
passaram
alguns
minutos
apanhando as frutas de uma mangueira, ao final,
juntaram tudo que colheram e dividiram igualmente
entre si. A primeira criança apanhou 05 mangas, as
outras colheram 02, 05, 05 e 03 frutas
respectivamente. Quantas mangas couberam a
cada criança após a divisão?
(A)
2 mangas.
(B)
3 mangas.
(C)
4 mangas.
(D)
5 mangas.

02
Ainda em relação a sentença inicial, qual seria o
significado oposto do termo quinquilharias?
(A)
Coisas de muito valor
(B)
Brinquedos de criança
(C)
Armadilhas
(D)
Traquinagens
03
A segunda sentença do texto, “Com o lançamento
do álbum de figurinhas ...”, estabelece com a
sentença inicial uma relação de:
(A)
Concessão
(B)
Conclusão
(C)
Explicação
(D)
Oposição
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04
Observando o encadeamento das ideias e a forma
de descrição da história, é possível afirmar que o
texto elabora uma narrativa do tipo:
(A)
Cômica
(B)
Nostálgica
(C)
Melancólica
(D)
Exultante
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07
A piscina do clube possui 20 metros de
comprimento, 15 metros de largura e 1,8 metro de
profundidade. Qual a distância entre os cantos da
superfície da piscina dispostos em diagonal?
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09
Analise a Tabela Nutricional abaixo e assinale a
alternativa correta.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15g ( 01 unidade )
Quantidade
porção

(A)
(B)
(C)
(D)

21,8 metros.
25 metros.
35 metros.
36 metros.

08
Ao adquirir seu novo smartphone, Fabiano
parcelou a compra em 6 vezes iguais. Sabendo que
na compra parcelada incidiu juros simples de 5,5%
sobre o valor do produto e que o preço à vista do
aparelho era R$ 799,00, quanto Fabiano pagará
aproximadamente em cada parcela?
(A)
R$ 140,50
(B)
R$ 207,75
(C)
R$ 804,50
(D)
R$ 842,95
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%VD(*)

Valor
Energético

107 kcal = 448 KJ

5

Carboidratos

12,5 mg

3

Proteínas

9,8 mg

9

Fibra Alimentar

1 mg

2

(*) % Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
(A)
(B)
(C)
(D)
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por

A maior parte da composição do produto é de
fibra alimentar.
O produto possui mais mg de proteínas que de
carboidratos.
O consumo do produto não é indicado para
dietas com mais de 2.000 kcal.
O consumo de 30 gramas do produto
corresponde à ingestão de 214 kcal.
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10
O gráfico abaixo apresenta a quantidade diária de
quilômetros percorrida por uma pessoa ao longo de
um mês.

De acordo com as informações fornecidas no
gráfico, assinale a alternativa correta.
(A)
O máximo em quilômetros percorridos ocorreu
no dia 21.
(B)
O mínimo em quilômetros percorridos ocorreu
no dia 11.
(C)
A média de quilômetros percorridos foi de 4
km/dia.
(D)
Houve uma constância na quantidade de
quilômetros percorridos.
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ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11
Uma
das
principais
preocupações
do(a)
profissional que trabalhará em um Berçário é a
promoção e a manutenção da limpeza do seu
espaço de atuação e convívio com as crianças.
Visando prevenir a disseminação do vírus da gripe,
uma das ações mais recomendadas e que
certamente deve ser executada por este(a)
profissional é:
(A)
Lavar sempre as mãos e, se possível, utilizar
álcool gel como complemento da limpeza.
(B)
Manter os pés limpos, evitando assim, que o
vírus chegue até o Berçário.
(C)
Manter as roupas sempre limpas, evitando
principalmente, restos de comida.
(D)
Utilizar mistura de álcool com amido, passando
nas mãos de 30 em 30 minutos, evitando assim
a presença da bactéria que transmite o vírus.
12
Chegando na escola, bem próxima ao portão, uma
criança foi mordida na perna por um cachorro cujo
proprietário é desconhecido. Como forma de
suporte imediato à criança, já que não há
sangramento intenso, deve-se:
(A)
Aplicar torniquete, mesmo que não ocorra
sangramento intenso.
(B)
Passar mistura de água com bicarbonato de
sódio, imediatamente após o incidente,
pressionando o ferimento com gelo e folha de
louro.
(C)
Pressionar o ferimento com tecido limpo e água
fervente, facilitando a imediata cicatrização.
(D)
Lavar o ferimento com água limpa e corrente.
Em seguida, levar a criança até os
responsáveis para encaminhamento e análise
médica.
13
Acompanhando o desenvolvimento de uma criança
entre zero e seis anos, deve-se estar atento ao que
é esperado para cada idade e/ou faixa etária, a fim
de que, o quanto antes, se possa solicitar apoio
especializado para casos de sinais ou sintomas não
esperados. Analisando os descritores abaixo, qual
deles indica a necessidade de uma avaliação
especializada do desenvolvimento?
(A)
Criança com 02 meses : não permanece
sentada.
(B)
Criança com 02 anos : não anda.
(C)
Criança com 02 anos : não tem domínio
integral da Língua Portuguesa.
(D)
Criança com 02 meses : não se alimenta com
uso de talheres.
14
Em relação à amamentação, há um tipo de
complicação que pode ocorrer em qualquer fase da
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amamentação, embora geralmente aconteça, com
maior frequência, nos primeiros dias após o
nascimento do bebê. Entre as principais causas
apontadas para esse tipo de transtorno encontra-se
a prática incorreta de técnicas de amamentação, o
uso de suplementos ou a sucção ineficaz do bebê.
Qual tipo de complicação na amamentação está
associado a essas causas?
(A)
Lactarização Superior das Mamas.
(B)
Formação dos Linfomas Mamários.
(C)
Lactarização Inferior das Mamas.
(D)
Ingurgitamento Mamário.
15
Durante
período
de
orientação
sobre
procedimentos
corretos
para
garantia
da
amamentação, um funcionário endossou uma
hipótese médica sobre a necessidade de
suplementar a alimentação da criança, pois, tanto a
textura quanto a coloração do leite materno
indicavam que o mesmo estava absolutamente
fraco, possível motivo pelo qual a criança chorava.
Em relação a essa circunstância, analise as
afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.
(A)
Deve-se lembrar que a determinação médica
para suplementação alimentar da criança é
sabidamente fundamentada em mais outros
elementos, uma vez que não existe "leite
fraco". Logo, deve estar havendo alguma
conclusão precipitada ou enganosa.
(B)
Deve-se lembrar que a análise visual do leite é
determinante para verificação de sua qualidade
e capacidade de alimentação da criança.
(C)
Deve-se lembrar que a análise visual do leite
não determina sua qualidade e capacidade de
alimentação da criança. É preciso orientar ao
retorno médico e sugerir a realização do teste
glicêmico hipostenizado para confirmação.
(D)
Deve-se lembrar que a análise visual do leite
determina sua qualidade e capacidade de
alimentação da criança, mas mesmo assim
seria importante orientar ao retorno médico e
sugerir a realização do teste glicêmico
hipostenizado para confirmação.
16
Ao recebendo a ficha de matrícula de uma criança,
o(a) Berçarista verificou que, dentre os anexos, há
um Atestado Médico afirmando que a criança tem
"Doença Celíaca". A fim de dar suporte adequado à
criança, é importante que o(a) profissional se
informe sobre:
(A)
Verminoses.
(B)
Alimentos que contém Glúten.
(C)
Bactérias que costumam infectar os alimentos.
(D)
Relação existente entre saúde da criança e uso
de drogas durante a gestação.
17
Visando ampliar as possibilidades de atuação
pedagógica com a criança, o(a) Berçarista procurou
IPEFAE
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conhecer um pouco mais sobre estimulação com
suporte de reorganização do ambiente. Após
muitas pesquisas, chegou à conclusão de que
adotará "Orientações Montessorianas". Diante
dessa decisão, é plausível que hajam:
(A)
Possíveis alterações no cotidiano da turma,
com adição de atividades diárias a serem
executadas com ajuda de andadores no solário
da unidade.
(B)
Possíveis modificações no mobiliário local, que
será voltado à criança e não aos adultos que
dela cuidam.
(C)
Possíveis modificações
na prática da
higienização das crianças, que será mais
natural, com uso de essências orgânicas e
substituição
integral
das
fraldas
com
absorvente gel, por fraldas de pano.
(D)
Possíveis alterações no cotidiano da turma,
com a presença de professores de música e
instrumentos
de
corda,
cuja
vibração
anterofina, é capaz de acalmar os bebês, ao
mesmo tempo em que os estimula por meio
das rimas entoadas pela equipe.
18
Em contraposição ao Berçarista que propôs a
utilização do referencial Montessoriano para o
trabalho com a criança, outro profissional que não
se filiava à essa orientação propôs como alternativa
o Modelo Comportamental. Nesse contexto, é
possível que esse profissional promova:
(A)
Ações baseadas em estímulo e resposta, com
premiação à ação positiva esperada.
(B)
Atividades lúdicas baseadas em contos de
fadas, favorecendo o desenvolvimento da
imaginação.
(C)
A
presença
de
música
instrumental,
preferencialmente, de percussão, o que
favorecerá o desenvolvimento do ritmo e das
noções de lateralidade.
(D)
A presença de letras e números coloridos,
acompanhados de letreiros que indicam sílabas
básicas para a alfabetização.
19
Segundo prevê a Lei Municipal nº 2.538/00, que
dispõe sobre o plano de carreiras e vencimentos do
quadro de apoio educacional da Secretaria de
Educação, o regime jurídico instituído entre os
trabalhadores e a Prefeitura do Município de
Campos do Jordão, será:
(A)
Celetista, pois aplica-se a CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho).
(B)
Civilista, pois aplica-se o Código Civil
Brasileiro.
(C)
Estatutário, pois aplica-se a lei dos servidores
públicos municipais, já que esta lei se aplica a
todos os servidores do município.
(D)
Estatutário, pois aplica-se a lei dos servidores
púbicos estaduais do governo do Estado de
São Paulo.
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20
É sabido quão importante é a limitação de uma
jornada máxima de trabalho, pois assim é possível
garantir a todos os trabalhadores uma sadia
qualidade de vida, de modo que o trabalhador
também tenha tempo para se dedicar aos estudos,
ao lazer, a cultura, a família etc.
Segundo prevê a Lei Municipal nº 2.538/00, que
dispõe sobre o plano de carreiras e vencimentos do
quadro de apoio educacional da secretaria de
educação, a jornada de trabalho de alguém que
exerce, por exemplo, o cargo de Agentes de
Serviços Escolar, será de:
(A)
40 horas semanais.
(B)
48 horas semanais.
(C)
36 horas semanais.
(D)
Não há limite máximo de horas, cabendo ao
servidor negociar diretamente com a diretoria
responsável pela unidade escolar onde o
serviço será prestado.
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