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AUXILILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – A.D.I.

CONHECIMENTOS GERAIS (LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA)

Leia o texto abaixo para responder às questões que
seguem:
NÃO COMEREI DA ALFACE A VERDE PÉTALA

Não comerei da alface a verde pétala
Nem da cenoura as hóstias desbotadas
Deixarei as pastagens às manadas
E a quem mais aprouver fazer dieta.
Cajus hei de chupar, mangas – espadas
Talvez pouco elegantes para um poeta
Mas pêras e maçãs, deixo-as ao esteta
Que acredita no cromo das saladas.
Não nasci ruminante como os bois
Nem como os coelhos roedor; nasci
Omnívoro: dêem – me feijão com arroz
E um bife, e queijo forte, e parati
E eu morrerei feliz, do coração
De ter vivido sem comer em vão.
(Vinícius de Moraes. Livro dos Sonetos. São Paulo:
Sabiá, p.86-87)
*-*
1. No soneto a alface é comparada com:
a)
b)
c)
d)

a
a
a
a

salada
pétala de rosa
saúde
natureza

denotação
hipérbole
conotação
onomatopéia

3. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
escritas adequadamente:
a)
b)
c)
d)

pronome
advérbio
verbo
adjetivo

5. A divisão silábica da palavra socióloga apresenta um
fenômeno chamado de:
a) ditongo crescente.
b) tritongo.
c) dígrafo.
d) hiato.

6. Os substantivos terminados em -ão, como
amamentação, têm diferentes possibilidades de plural.
Assinale a alternativa que contém o substantivo e seu
plural correto:
a) cidadão – cidadões
b) capitão – capitões
c) pão – pães
d) tabelião – tabeliões

7. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
grafadas corretamente:
a) perfeição, possibilidade, associação.
b)aproximação,vinculassão, libertação.
c)ressiprocidade,domesticação, realização.
d) reflexão, tendensioso, amamentação.

8. Na frase: “Essa é a razão pela qual a maioria das mães
americanas não quer dividir essa experiência com mais
ninguém.” o termo pela qual pode ser corretamente
substituído por:

2. No soneto o poeta faz uso da:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

caxumba – broche – elixir
enxoval – xafariz – chope
chuchu – fachina – colcha
muchiba – pechincha - xaxim

4. Na frase: “É impossível avaliar positivamente um texto
onde faltam acentos, sinais de pontuação e onde há erros
de grafia, termos de gíria, impropriedade vocabular, etc.”,
a palavra sublinhada pertence a classe do:

a) pois.
b) porque.
c) por que.
d) por quê.

9. Na frase: “Ao perceber que não poderia manifestar
pessoalmente os meus votos na comemoração do 28º
aniversário de um amigo, resolvi lhe escrever uma
mensagem”, o numeral encontrado é classificado como:
a)
b)
c)
d)

cardinal
decimal
fracionário
ordinal

PROCESSO SELETIVO Nº 05/2009
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – A.D.I.

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO SELETIVO Nº 05/2009 / JULHO 2009

AUXILILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – A.D.I.
10. Assinale a alternativa cuja flexão de número esteja
aplicada de forma correta.
a) As grãs-duquesas estavam muito elegantes no
jantar.
b) São graves os problemas sócios-econômicos do
país.
c) As meninas tinham os cabelos castanho-escuro.
d) Na última festa junina comi muitos pés-demoleques.

11. Numa videolocadora da cidade de Guaratinguetá,
pagam-se R$ 6,00 pelo aluguel de 1 filme durante 48
horas. Se o filme foi devolvido em 24 horas há um
desconto, e pagam-se apenas R$ 4,50 pelo aluguel. Essa
promoção é válida para qualquer quantidade de filme.
Supondo que um cliente leve 3 filmes para assistir, de
quanto seria a diferença do aluguel pago para 2 dias,
mas devolvidos os filmes em 1 dia?

a) R$ 1.200,00.
b) R$ 1.300,00.
c) R$ 1.400,00.
d) R$ 1.440,00.

16. Alexandre recebeu seu salário no valor de R$
3.302,00 e, no mesmo dia, transferiu para a poupança
uma parte dele. Conversando com sua esposa, já em
casa, Alexandre lhe contou que, após ter realizado dois
pagamentos, um de R$ 120,00 e outro de R$ 87,00 ainda
lhe restavam na conta corrente R$ 2.000,00. Assim, de
quanto foi o depósito feito na poupança por Alexandre?
a) R$ 1.900,00.
b) R$ 1.950,00.
c) R$ 1.095,00.
d) R$ 1.905,00.

a) R$ 18,00.
b) R$ 4,50.
c) R$ 10,50.
d) R$ 12,50.
12. Uma escola da rede municipal de Guaratinguetá vai
levar seus alunos ao cinema. Em um só dia irão todas as
classes do turno da tarde: 24 alunos do segundo ano, 27
do terceiro, 30 do quarto e 19 do quinto. A diretora da
escola pretende colocar o mesmo número de alunos em
cada um dos 4 microônibus contratados. Qual é a média
de alunos que irão em cada um dos microônibus?
a) 15.
b) 20.
c) 25..
d) 50.
13. Certo prêmio será dividido entre três vendedores de
modo que o primeiro receberá R$ 325,00; o segundo
receberá R$ 60,00 menos que o primeiro; e o terceiro
receberá R$ 250,00 menos que o primeiro e o segundo
juntos. Qual o valor total do prêmio repartido entre os
três vendedores?
a) R$ 900,00..
b) R$ 800,00.
c) R$ 930,00.
d) R$ 830,00.
14.Um dicionário tem 950 páginas; cada página é
dividida em duas colunas; cada coluna tem 64 linhas;
cada linha tem, em média, 35 letras. Quantas letras há
nesse dicionário?
a) 4256000.
b) 4250600.
c) 4650620.
d) 4562000.

15. Lúcia conseguir um novo emprego. Nele ela receberá
o valor de R$40,00 por dia trabalhado. As despesas
mensais de Lúcia são de R$800,00. Assim, se Lúcia
trabalha, em média, 23 dias por mês, quanto ela
economizará em um ano?

17. Rui somou um número de dois algarismos com um
de três algarismos, e obteve a maior soma possível. Qual
é essa soma?
a) 1 098
b) 1 095
c) 1 090
d) 1 089

18. A gráfica do Sr. José Luiz produziu 36 002
exemplares de um livro. Para armazenar os livros, os
funcionários da gráfica foram fazendo pacotes de 12
livros. Quando não foi mais possível fazer esses pacotes,
quantos livros sobraram?
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8

19. Um grande jornal brasileiro informou que dos 555
deputados da Câmara Federal, 2/3 iriam votar
favoravelmente a certa lei. Na votação, no entanto, a lei
foi aprovada por 395 votos. Assim, conclui-se que a
informação não era totalmente certa, pois o número de
votos ultrapassou a expectativa inicial. Quantos
deputados a mais votaram favoravelmente à lei?
a) 5 deputados
b) 15 deputados
c) 25 deputados
d) 35 deputados
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20. Se 2 kg de picanha custam R$ 25,00, qual será o
preço de 1,4 kg?
a) R$ 12,50
b) R$ 13,00
c) R$ 16,50
d) R$ 17,50

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) −Lei nº 8.069/90 - no seu art. 15, “a criança e o
adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade como pessoas humanas em processo de
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis,
humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”.
Nos termos da lei, o direito à liberdade compreende,
entre outros, os seguintes aspectos:

a) compreensão, pois, nessa idade, a criança
necessita de uma incessante experimentação das
propriedades dos materiais.
b) indiferença, pois uma criança dessa idade não
deve ser repreendida porque, além de não saber o
que está fazendo, a educação à mesa é função da
família.
c) repreensão, pois a partir da Lei nº 9.394/96, a
função da creche passa a ser também de educar,
inclusive nos momentos de alimentação e higiene.
d) calma, interrompendo a alimentação e recorrendo
aos outros funcionários da creche com a finalidade
de realizar a higiene da criança.

24. Está disposto no Art. 56 da Lei do Estatuto da
Criança e do Adolescente que os dirigentes de
estabelecimentos de Ensino Fundamental comunicarão ao
Conselho Tutelar os casos de:
I. maus-tratos, envolvendo seus alunos;
II. ausência dos pais/responsáveis às reuniões de

a) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços
comunitários, ressalvadas as restrições legais; opinar
e expressar-se e buscar refúgio, auxílio e orientação.
b) ter uma crença e participar de culto religioso,
acompanhada de pais ou responsáveis, quando
menor de doze anos e participar da vida política, a
partir dos dezoito anos.
c) ter acesso aos bens culturais, cabendo a censura a
seus
responsáveis,
conforme
legislação
complementar, e ser matriculado na rede regular de
ensino.
d) participar da vida familiar e comunitária desde que
em ambiente livre da presença de pessoas
dependentes de substâncias entorpecentes.

pais e mestres.
III. falta de merenda na escola;
IV. elevados níveis de repetência;
V. reiteração de faltas injustificadas e de evasão
escolar, esgotados os recursos escolares.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, II e V.
c) I, IV e V.
d) I, III e IV.

22. Em qualquer instituição educativa, a organização
adequada da alimentação das crianças prevê que os
profissionais:
a) preparem previamente o prato das crianças e que
estas comam todo tipo de alimentos.
b) respeitem os gostos alimentares das crianças e
lhes possibilitem apreciar novos sabores.
c) organizem as crianças nas mesas e impeçam que
elas conversem no horário de comer.
d) ofereçam pratos e colheres de plástico para a
segurança de todas as crianças nas refeições.

23. Na hora do almoço, a educadora está alimentando
Isabela, de 6 meses. Depois de algumas colheradas, a
menina começa a esmiuçar o alimento em pedacinhos,
misturar os vários ingredientes, esmagar e fazer papa
com a palma das mãos e com os dedos. Baseando-se nos
conhecimentos a respeito do desenvolvimento infantil, a
educadora, nesse momento, deverá assumir uma atitude
de:

25. No âmbito da Saúde na Educação, existe uma área
muito pouco explorada pelos profissionais da educação: a
sexualidade infantil. Por inúmeros motivos, em especial
pelo desconhecimento de como tratar o assunto, tal
temática tem-se revelado um dos maiores obstáculos ao
trabalho do educador no espaço das instituições. No que
diz respeito ao trabalho realizado sobre essa temática, é
correto afirmar que o educador deve:
a) exercer intensa vigilância sobre o comportamento
sexual das crianças.
b) evitar que meninos e meninas brinquem juntos
em jogos e brincadeiras.
c) demarcar claramente os objetos e cores usados
por meninos e meninas.
d) incentivar a constituição de grupos de trabalho de
meninos e meninas.
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26 A roda de conversa é largamente utilizada pelos
professores, porém com diferentes objetivos. Para que
estes estejam voltados aos princípios do desenvolvimento
da autonomia, solidariedade e cidadania, o tempo dessa
roda deve voltar-se para, prioritariamente:
a) dar bom dia / boa tarde às crianças e informá-las
o que está planejado para o dia, deixando claro o
que se espera delas na programação.
b) estimular as crianças a falarem sobre suas
experiências e idéias, orientando-as para o respeito à
fala de cada uma.
c) ler uma história, ensinando-as a ouvir e, no final,
mostrar os valores morais que a mesma apresentou.
d) cantar músicas que propiciem o ensinamento de
gestos e costumes de diferentes pessoas e animais,
de diferentes regiões.
27. O livro II, Parte Especial, do Estatuto da Criança e do
Adolescente em seu Título I, capítulo II, que trata das
entidades de atendimento, estabelece alguns princípios
que deverão ser adotados pelas entidades. Entre os
princípios estabelecidos, encontram-se os abaixo
relacionados, EXCETO:
a) viabilizar, sempre que possível, a transferência
para outras entidades de crianças e adolescentes
abrigados.
b) preservação dos vínculos familiares.
c) desenvolvimento de atividades em regime de coeducação.
d) atendimento personalizado e em pequenos
grupos.

29. Sobre o Conselho Tutelar previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente, é CORRETO afirmar:
a) O Conselho Tutelar é órgão permanente,
autônomo e jurisdicional.
b) O Conselho Tutelar é criado por Lei municipal, não
podendo haver mais de um em cada município
brasileiro.
c) As decisões do Conselho Tutelar podem ser
revistas pelo Juiz, a pedido de quem tenha interesse.
d) O exercício efetivo da função de Conselheiro
Tutelar não constitui serviço público relevante, nem
estabelece presunção de idoneidade moral.
30. Violência física contra criança e adolescente é
entendida como:
a) depreciação da criança ou adolescente, que
bloqueia seus esforços de auto-aceitação, causandolhe sofrimento mental.
b) omissão em termos de prover as necessidades
físicas e emocionais de crianças e adolescentes.
c) emprego de força física contra criança ou
adolescente, de forma acidental, causando-lhe
diversos tipos de ferimento.
d) emprego de força física contra criança ou
adolescente, de forma não acidental, causando-lhe
diversos tipos de ferimento.

Boa prova!

28. Assinale, entre as afirmações abaixo, a que
apresenta CORRETAMENTE o conteúdo dos artigos do
Capítulo III, do Título II do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
a) A falta ou a carência de recursos materiais
constitui motivo suficiente para a perda ou
suspensão do pátrio poder.
b) O pátrio poder será exercido com prioridade pelo
pai, cabendo à mãe a assunção do mesmo caso o pai
falte.
c) Os filhos, havidos ou não da relação do
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos
e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.
d) Ao pai incube o dever de sustento, guarda e
educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer
cumprir as determinações judiciais.
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