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NÍVEL MÉDIO
AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO I – INSPEÇÃO – MONITOR DE CRECHE
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

Leia com atenção as instruções abaixo.

I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo
40 (Quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa
10(dez), matemática 10 (dez), conhecimento gerais e atualidades 10 (dez),Legislação e
Conhecimentos Específicos do Cargo 10 (dez).
Verifique seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se
houver erro, notifique o fiscal.
Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso
observe qualquer erro, notifique o fiscal.
Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar o cartão respostas.
O candidato só poderá retirar –se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.
O candidato só poderá levar o caderno de provas quando estiver faltando 30 (trinta)
minutos para o término.
Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser
assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação
de mais de uma alternativa.
O cartão de respostas não poderá ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto
sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de repostas e este caderno. As
observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10
QUESTÃO 01 __________________________________
Qual nível de linguagem está sendo utilizado na frase
“Prezado cliente: Informamos que o seu pedido para a
execução de reparos, feito em 21/11/-- e cadastrado
sob o nº.224/--, não será atendido, uma vez que o prazo
de garantia encontra-se esgotado desde 15/11/--.”
A)
B)
C)
D)

Linguagem Técnica.
Linguagem Culta.
Linguagem Vulgar.
Linguagem Educada.

QUESTÃO 02 __________________________________
Em qual das frases abaixo o uso da crase é incorreto?
A) Maria referiu-se àquele homem de terno cinza.
B) Daniela deu boa noite à todos.
C) João se levanta às sete horas.
D) Adoro bife à milanesa.

QUESTÃO 04 __________________________________
Qual das definições abaixo está ligada às variações
diatópicas?
A) Representam as variações que ocorrem pelas
diferenças regionais. As variações regionais,
denominados dialetos, são as variações referentes
a diferentes regiões geográficas, de acordo com a
cultura local.
B) São as variações ocorridas em razão da convivência
entre os grupos sociais.
C) São as variações que se dão em função do contexto
comunicativo, isto é, a ocasião determina o modo
como falaremos com o nosso interlocutor,
podendo ser formal ou informal.
D) A língua é dinâmica e sofre transformações ao
longo do tempo.
QUESTÃO 05__________________________________

QUESTÃO 03 __________________________________
Leia o texto:
Desencanto
Eu faço versos como quem chora
De desalento... de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.
Meu verso é sangue. Volúpia ardente...
Tristeza esparsa... remorso vão...
Dói-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.
E nestes versos de angústia rouca
Assim dos lábios a vida corre,
Deixando um acre sabor na boca.
– Eu faço versos como quem morre.
Qual a figura de linguagem que encontramos no verso
“Meu verso é sangue. Volúpia ardente...”
A) Metáfora.
B) Metonímia.
C) Catacrese.
D) Zeugma.

Qual das palavras abaixo esta escrita de maneira
incorreta de acordo com a ortografia vigente?
A) Exercito.
B) vídeo-aula.
C) Educação.
D) Distância.
QUESTÃO 06 __________________________________
Qual das palavras abaixo apresenta problemas quanto
ao uso do hífen?
A)
B)
C)
D)

Coautor.
Semicírculo.
Microondas.
Auto-observação.
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QUESTÃO 07 __________________________________
Qual das frases abaixo apresenta uso incorreto da
vírgula?
A) A professora, irritada, convocou os alunos para
uma conversa.
B) Hoje, no Brasil, mais da metade da população
feminina trabalha fora de casa.
C) Esse cheque, não voltaremos a tê-lo.
D) Dizem que as mulheres decidem com o coração; os
homens com o cérebro.
QUESTÃO 08 __________________________________
Qual tipo de sujeito está presente na frase “Houve
tumulto na saída do estádio”?

B) Levei-a ao cinema para que conhecesse o Harry
Potter.
C) À medida que se estuda, mais se sabe.
D) Consoante às regras de conduta, Antenor preferiu
alertar seus colegas de trabalho.
Matemática 11 a 20
QUESTÃO 11 __________________________________
De quantos modos distintos pode ter ocorrido o
nascimento dos filhos de um casal que possui quatro
meninos e três meninas:
A) (a)7!

A)
B)
C)
D)

Inexistente.
Indeterminado.
Simples.
Oculto.

QUESTÃO 09 __________________________________
Leia o texto:

7!

B) (b) 4!3!
7!
3!

C) (c)4.

7!
4!

D) (d)3.

QUESTÃO 12 __________________________________
Fernanda esqueceu a senha do seu cadeado de três
algarismos, ela sabe que em alguma posição, é o seu
número da sorte o 13. Qual a probabilidade entre
todas as senhas possíveis da senha de Fernanda ser o
número 213:
A)
B)
C)
D)

5%
10%
15%
50%

QUESTÃO 13 __________________________________
Em uma sala com 25 alunos será realizado um sorteio
de três presentes um para cada aluno sorteado,
sabendo que na sala possuem 15 meninas e 10
meninos. Qual a probabilidade de todos os presentes
sorteados serem para meninas.
A qual classe de palavras pertence a expressão “Han?”
A)
B)
C)
D)

Conjunção.
Advérbio.
Interjeição.
Dúvida.

A)
B)
C)
D)

60%
40%
19,78%
9,78%

QUESTÃO 14 __________________________________
QUESTÃO 10 __________________________________
Qual das frases abaixo pode ser classificada Oração
Subordinada Adverbial Conformativa?

As plantas de Jordana, Gabriela e Leila são, Orquídea,
Rosa e Tulipa não necessariamente nessa ordem. Uma
planta é roxa, a outra azul, e a outra vermelha. A planta
de Gabriela não é azul e não é a Orquídea, a planta de

A) Comeu tanto doce que teve disenteria
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Jordana é vermelha, a planta de Leila é Tulipa. As cores
da Orquídea, da Rosa, da Tulipa são respectivamente:
A)
B)
C)
D)

Roxa, Vermelha e Azul.
Azul, Vermelha e Roxa.
Vermelha, Azul e Roxa.
Roxa, Azul e vermelha.

QUESTÃO 15 __________________________________
Durante a aula de matemática o professor realizou um
sorteio para um aluno responder uma questão no
quadro. Sabendo que na sala possuem 30 alunos e que
o número sorteado é um numero primo. A
probabilidade de o número ser 13 é de:
A) 10%
B) 30%
C) 20 %
D) 40%
QUESTÃO 16 __________________________________
Considere as proposições e marque a alternativa
verdadeira:
I. 3 = 4 𝑒 2 < 5
II. 7 > 2 𝑒 7 < 4
III. 3 + 4 = 7 𝑒 5 + 2 = 7
A)
B)
C)
D)

Somente a II é verdadeira.
Somente a III é verdadeira.
II é III são falsas.
Todas são falsas.

QUESTÃO 18___________________________________
Em uma estação rodoviária saem três ônibus, um para a
cidade B a cada 20 minutos, outro para a cidade C a
cada 25 minutos e outro para a cidade D a cada 30
minutos. Após quanto tempo os três partirão
simultaneamente da estação.
A)
B)
C)
D)

7 horas.
6 horas.
5 horas.
4horas.

QUESTÃO 19 __________________________________
Ao final do mês Gelson ficou com R$800,00 do seu
salário total, sabendo que ele gastou 60¨% de ¼ do seu
salário. Marque a alternativa que corresponde ao
salário total de Gelson.
A)
B)
C)
D)

R$ 941,17.
R$1241,00.
R$1841,17.
R$ 1941,17.

QUESTÃO 20___________________________________
O preço da passagem entre duas cidades Interestaduais
subiu de R$ 94,00 para R$112,00. De acordo com as
informações determine o percentual total do aumento
na passagem entre essas duas cidades.
A)
B)
C)
D)

0,915%
9,15%
18%
19,15%

QUESTÃO 17 __________________________________
Analise as afirmações abaixo a respeito do cálculo do
m.m.c. de dois números naturais não nulos.
I. O m.m.c. será igual a 4 caso os números sejam
pares consecutivos.
II. O m.m.c. será igual ao produto dos números, caso
sejam impares.
III. O m.m.c. será igual ao produto dos números, caso
sejam impares consecutivos.
Marque a alternativa correta de acordo com as
afirmações acima.
A)
B)
C)
D)

I e II são verdadeiras.
II e III são verdadeiras.
I, II e III são verdadeiras.
Todas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – 21 A 30

QUESTÃO 21___________________________________
Qual dos conceitos abaixo pode ser ligado à
cidadania?
A) A cidadania é o conjunto de direitos e deveres
exercidos por um indivíduo que vive em
sociedade, no que se refere ao seu poder e grau
de intervenção no usufruto de seus espaços e na
sua posição em poder nele intervir e transformálo.
B) A cidadania é o conjunto de direitos e deveres
exercidos por uma sociedade que vive em
sociedade, no que se refere ao seu poder e grau
de intervenção no usufruto de seus espaços e na
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sua posição em poder nele intervir e transformálo.
C) A cidadania é o conjunto de direitos e deveres
exercidos por uma nação que vive em sociedade,
no que se refere ao seu poder e grau de
intervenção no usufruto de seus espaços e na sua
posição em poder nele intervir e transformá-lo.
D) A cidadania é o conjunto de direitos e deveres
exercidos por uma tribo que vive em sociedade,
no que se refere ao seu poder e grau de
intervenção no usufruto de seus espaços e na sua
posição em poder nele intervir e transformá-lo.
QUESTÃO 22___________________________________
Segundo a constituição Federal art. 225 é correto
afirmar que:
A)

B)

C)

D)

O meio ambiente é bem de uso social do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações& (caput do art. 225 da
Constituição Federal).
O meio ambiente é bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações (caput do art. 225 da
Constituição Federal).
O meio ambiente é bem de uso social do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações (caput do art. 225 da
Constituição Federal).
O meio ambiente é &bem de uso corporativo do
povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para os
presentes e futuras gerações& (caput do art. 225
da Constituição Federal).

QUESTÃO 23___________________________________
Qual das funções abaixo não diz respeito ao deputado
federal?
A) Elaborar seu regimento interno.
B) Fiscalizar os atos do Poder Judiciário.
C) Autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e o

Vice-Presidente da República e os Ministros de
Estado.
D) Proceder à tomada de contas do Presidente da
República, quando não apresentadas ao Congresso
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura
da sessão legislativa.
QUESTÃO 24___________________________________
"O Brasil, via Itamaraty, acabou de emitir uma nota
reconhecendo como presidente da Venezuela. O SR,
...................................e o Brasil, juntamente com os demais países
do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato,
daremos todo o apoio político necessário para que este processo
siga seu destino", afirmou Bolsonaro.
Marque a alternativa que preencha corretamente a lacuna
pontilhada.
A)
B)
C)
D)

Maithripala Sirisena.
Nicolás Maduro.
Juan Guaidó.
Osório dias.

QUESTÃO 25___________________________________
Marque alternativa que corresponde o nome do
ministro.
Diante da crise instalada no Palácio do Planalto
envolvendo o ministro da Secretária-geral e o
vereador do (PSL-RJ), interlocutores do presidente Jair
Bolsonaro, principalmente militares, estão agindo
para tentar conter o imenso problema criado no dia
em que o governo quis anunciar qual a proposta da
reforma da Previdência vai encaminhar ao Congresso.
A)
B)
C)
D)

Carlos Bolsonaro.
Luiz Henrique Mandetta.
Gustavo Bebiano.
Marcos Pontes.

QUESTÃO 26 __________________________________
O Brasil nos últimos anos tem sido noticia por
combater a corrupção. Leia atentamente o enunciado
do G1 e responda corretamente.
Um dos motivos do pedido de prisão foi que Fichtner
vendeu sala comercial e não declarou ao imposto de
renda. Procuradores consideram que em liberdade exchefe da Casa Civil venderia todo o patrimônio.
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- esse enunciado se refere?

QUESTÃO 30 __________________________________

A)
B)
C)
D)

Voo com jogador Emiliano Sala desaparece.
Avião sumiu dos radares quando sobrevoava Canal da
Mancha.

Operação Pixuleco.
Triplo x.
Repescagem.
A Força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro.

QUESTÃO 27 _________________________________

Em 05 novembro de 2015, ocorreu o pior acidente da
mineração brasileira no município de Minas Gerais. A
tragédia ocorreu após o rompimento de uma
barragem (Fundão) da mineradora Samarco, que é
controlada pela Vale e pela BHP Billiton.
O rompimento da barragem provocou uma enxurrada
de lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues,
deixando um rastro de destruição à medida que
avança pelo Rio Doce. Várias pessoas estão
desabrigadas, com pouca água disponível, sem contar
aqueles que perderam a vida na tragédia. Além disso,
há os impactos ambientais, que são incalculáveis e,
provavelmente, irreversíveis.
- essa reportagem é referente à:
A)
B)
C)
D)

Brumadinho.
Mariana.
Bento Gonçalves.
Matheus leme.

QUESTÃO 28 __________________________________
O Brasil e composto por três poderes independente e
harmônico entre si: executivo, legislativo e judiciário:
Marque alternativa que representa o nome do
presidente do STF.
A)
B)
C)
D)

Dias Toffoli.
Luiz Fux.
Rosa Weber.
João Otávio de Noronh.

QUESTÃO 29 __________________________________
O estado do Tocantins faz parte da região:
A) Centro – oeste.
B) Norte.
C) Nordeste.
D) Sudeste.

Responda corretamente sobre a naturalidade
originaria do jogador que perdeu sua vida
precocemente em um acidente aéreo.
A)
B)
C)
D)

Francês.
Inglês.
Argentino.
Alemão.

Legislação e conhecimentos específicos da função 31 a 40.

QUESTÃO 31 __________________________________
Conforme A LEI N. 9394/96 a educação é dever do
estado e da família, é correto afirmar que a educação
é obrigatória e gratuita para:
A) somente pré escola - ensino fundamental e ensino
e médio e garantido e gratuito.
B) A educação e garantida para todas as faixas etária
de (zero) 0 a 17 anos.
C) é obrigatória e gratuita para o pre - escola, ensino
fundamental e ensino médio entre os 4 a 17 anos.
D) é obrigatório educação infantil, creche, pre - escola
ensino fundamental e ensino médio de 0 a 21 anos.
QUESTÃO 32 __________________________________
O monitor de creche tem como responsabilidade e
obrigação?
A) Recepcionar as crianças cordialmente em seus
horários de chegada, auxiliar nas atividades para
o dia, atender as crianças em suas necessidades
básicas de higiene e alimentação.
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B) Ter uma atitude rígida e autoritária no
desenvolvimento da autonomia da criança.
C) Ensinar e educar as crianças interferir nos
assuntos familiares.
D) Cuidar somente no momento do banho.
QUESTÃO 33 __________________________________
São alicerces da educação básica brasileira; exceto.
A)
B)
C)
D)

Atendimentos aos direitos coletivos.
A solidariedade humana.
Coerção.
Liberdade.

QUESTÃO 34 __________________________________
Alguns comportamentos devem ser incentivados nas
creches pelos professores e monitores com as
crianças, em realização de atividades diárias de sua
rotina. Aponte a alternativa que descreve um
comportamento inadequado:
A)
B)
C)
D)

Competitividade.
Solidariedade.
Afetividade.
Respeito mútuo.

QUESTÃO 35___________________________________
São posturas essenciais sobre a pratica direta com as
crianças, exceto.
A)
B)
C)
D)

Planejamento.
A avaliação.
O castigo e a rigidez.
O registro.

QUESTÃO 36 __________________________________
JEAN
PIAGET
separou
algumas
fases
no
desenvolvimento infantil separou a criança de 0 a 2
anos de idade, o foco está na descoberta das sensações
e dos movimentos. Nesse período a coordenação
motora é desenvolvida, o bebê passa a imitar o que vê
e até a linguagem começa a ser trabalhada por meio do
choro e de outros sinais, como o grito e até palavras
curtas.
Qual fase está citanda no desenvolvimento infantil?
A) Fase sensório motor.
B) Operacional concreta.
C) Fase pré-operatória.
D) Fase sensório motor fase concreta.
QUESTÃO 37 __________________________________
Podemos considerar que a creche é?

A) Uma instituição que pode considerar o segundo lar
da criança.
B) Uma instituição que as mães podem deixar seus
filhos no momento que for conveniente e
oportuno enquanto trabalham.
C) Uma instituição sócia educativa aberta a receber
criança de 0 a 7 anos criança.
D) Uma instituição educativa de apoio à família que
presta cuidados educativos e assistenciais a criança
e
contribui
para
sua
socialização
e
desenvolvimento.
QUESTÃO 38 __________________________________
Os procedimentos são feitos em casos de emergência,
que relacionam acidentes de diferentes naturezas. Os
principais casos que exigem a aplicação de primeiros
socorros são?
A) Choques elétricos, envenenamentos, infartos.
B) paradas cardiorrespiratórias, picadas de animais
peçonhentos.
C) asfixias por corpos estranhos, queimaduras,
sangramentos, fraturas, luxações e contusões.
D) todos alternativas estão corretas.
QUESTÃO 39 __________________________________
Qual das atividades abaixo e de responsabilidade de
um monitor de creche?
A) Cuidar das atividades básicas, brincar e conhecer a
criança e seus familiares.
B) Desenvolver atividades de desenvolvimento físico,
motor, auxiliar nas tarefas, verificar o bem estar, a
alimentação, o sono e a disposição física e
psicológica.
C) Ser responsável somente no momento do banho.
D) Auxiliar a professora somente quando for indicado.
QUESTÃO 40 __________________________________
A disciplina na escola é uma questão que auxilia os
segmentos escolares a realizar um trabalho
organizado além de estimular a interação sadia. Sobre
a questão, qual é o procedimento inadequado do
monitor de creche?
A) Estabelecer o diálogo como princípio de bom
relacionamento.
B) Ser participativo nas reuniões propostas pela
direção da escola sobre a temática.
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C) Adotar conduta ética, e assim compreender o
processo de construção da disciplina na escola.
D) Ter conhecimento das regras de conveniência
impor uma conduta adulta à criança.
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