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 Estado de Santa Catarina 

Município de Palma Sola – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO INFANTIL” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

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 RESPOSTA, 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 ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. De acordo com a Constituição Federal, o atendimento em creche e pré-escola é destinado a 

crianças com idade entre: 

A) Zero e cinco anos. 

B) Dois e seis anos. 

C) Um e quatro anos. 

D) Quatro e oito anos. 

 

02. A educação infantil deverá ser organizada de acordo com as seguintes regras: 

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental; 

II - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% 

(sessenta por cento) do total de horas; 

III - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem 

da criança. 

Com base a Lei nº 9.394/96, dos itens acima: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão incorretos. 

 

03. Um professor polivalente deve ser: 

A) Aquele que considera apenas um único modelo possível de ensino, ao descartar concepções 

pluralistas e multiculturais. 

B) Aquele que transmite conhecimentos sem abrir espaço para novas reflexões e novas 

perspectivas pedagógicas. 

C) Um facilitador para a compreensão dos conhecimentos matemáticos, justamente por ser 

especialista em ciências exatas e naturais. 

D) Um profissional que faz uso de diversos tipos de conteúdo, considerando a pluralidade da sala 

de aula e das áreas de conhecimento. 

 

04. A respeito das teorias de aprendizagem, identifique qual alternativa corresponde com as ideias-

chave referentes ao cognitivismo: 
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A) Construtivismo: o conhecimento é construído a partir de esquemas, signos, modelos mentais 

e o construto pessoal. 

B) Comportamentalismo: o comportamento é controlado por suas consequências dadas pelos 

estímulos, pelas respostas comportamentais, pelo condicionamento humano e pelo reforço 

nas ideias apreendidas. 

C) Humanismo: os pensamentos, sentimentos e ações se encontram integrados com a liberdade 

para aprender, com o ensino centralizado no aluno, com o crescimento pessoal e com a noção 

de aprender a aprender. 

D) Positivismo: as noções positivistas estão vinculadas à ideia de que quanto mais se adquire 

conhecimento, mais o aluno se direciona à uma visão global do saber. 

 

05. Segundo Paulo Freire (1921-1997), a concepção de alfabetização capaz de transformar o contexto 

social é aquela em que: 

A) O alfabetizando não é visto como aluno, mas sim como um participante de um grupo de 

discussão. 

B) O alfabetizador tem a importante tarefa de delimitar os métodos de alfabetização, assim 

seriam superadas as dificuldades na leitura e na escrita. 

C) A sala de aula não deve ser um ambiente de leitura, visto que somente o espaço da biblioteca 

seria capaz de alfabetizar as crianças. 

D) O alfabetizando deve decorar o método de alfabetização proposto pelo professor, pois esta é 

a única maneira de evitar o fracasso escolar. 

 

06. Entende-se por educação especial, para os efeitos da Lei Nº 9.394/96, a modalidade de educação 

escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.    O poder público 

deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na 

educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas 

destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. 

O trecho: 

A) Está totalmente correto. 

B) Está totalmente incorreto. 

C) Possui apenas a primeira frase correta. 

D) Possui apenas a última frase correta. 
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07. Complete as lacunas do excerto abaixo utilizando seus conhecimentos sobre a teoria de Jean 

Piaget: 

“O indivíduo não é uma folha em branco, mas um ser dotado de inteligência, a qual se apoia em 

elementos _________________ que se constituem gradativamente (esquemas de _________________, noções, 

explicações, estruturas etc.)  

(cf. Piaget, 1969)”. 

A) Naturais; verificação. 

B) Referenciais; ordenação. 

C) Artificiais; contribuição. 

D) Mentais; assimilação. 

 

08. Com base nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, a concepção de 

criança se fundamenta por: 

A) Um ser que já nasce pronto. 

B) Um ser que nasce vazio e dependente. 

C) Um ser competente capaz de interagir e produzir cultura em seu contexto. 

D) Um ser não autônomo, porém capaz de se desenvolver e gerenciar seus conhecimentos. 

 

09. A avaliação na Educação Infantil pode ser entendida como um processo de: 

A) Medição reflexiva do potencial da criança. 

B) Restrição dos erros a partir de uma correção contínua. 

C) Padronização dos comportamentos em sala de aula. 

D) Valorização dos melhores alunos e punição aos alunos indisciplinados. 

 

10. Indique qual alternativa apresenta uma prática correta do Projeto Pedagógico na Educação 

Infantil: 

A) Favorecer o papel central do professor a partir da experiência que este deve transmitir aos 

alunos. 

B) Garantir às crianças que as ações da escola estimulem as suas várias habilidades, o diálogo e 

o questionamento. 

C) Gerenciar o espaço físico e o tempo para controlar de maneira satisfatória as atividades das 

crianças. 

D) Classificar as crianças a partir das habilidades de cada um. 

 

11. Considere as tendências pedagógicas na pré-escola e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso 

ao analisar os itens abaixo: 
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(__) A tendência tradicionalista tem por objetivo ensinar os conteúdos aos alunos, lhes dar conselhos 

e vigiar de perto suas ações. 

(__) A tendência tecnicista garante aos alunos um momento de reflexão sobre a prática docente, por 

meio de testes que eles elaboram aos professores. 

(__) A tendência progressista abre espaços para organização de atividades que integram os 

conhecimentos dos professores e alunos. 

A) F-V-V. 

B) V-V-F. 

C) F-F-V. 

D) V-F-V. 

 

12. O professor de educação infantil deve ter uma postura que esteja de acordo com a importância 

de seu papel na comunidade escolar. Por essa razão, ele não deve ser: 

A) Dedicado. 

B) Descuidado. 

C) Organizado. 

D) Prestativo. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Completa corretamente as lacunas:  

O pai se pôs _________ a dialogar com os filhos, percebeu que estava sendo ignorado e disse _________ filha 

que eles estavam sendo ingratos. Ela, assim, respondeu que era devido _________ contradição explícita no 

que foi dito. 

A) à – a – a. 

B) a – à – a. 

C) à – à – a. 

D) a – à – à. 

 

14. Indique a alternativa em que o uso da vírgula não atende à norma culta: 

A) Em palestra em Washington, a presidenta do STF se contrapõe, à opinião do colega de 

Supremo Gilmar Mendes e defende proteção de conteúdo vazado à imprensa. 

B) Não é preciso ser um gênio, para compreender que Trump, um especialista na arte de fazer as 

coisas pela metade, quer fazer com a China o mesmo que fez, com os bancos que cometeram 

o erro de emprestar dinheiro a ele: dar a menor contrapartida possível. 
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C) Em palestra em Washington, a presidenta do STF se contrapõe à opinião do colega de Supremo 

Gilmar Mendes e defende, proteção de conteúdo vazado à imprensa. 

D) Não é preciso ser um gênio para compreender que Trump, um especialista na arte de fazer as 

coisas pela metade, quer fazer com a China o mesmo que fez com os bancos que cometeram o 

erro de emprestar dinheiro a ele: dar a menor contrapartida possível. 

 

15. Considerando os contextos apresentados: 

I. Marcela teve primeiro um silêncio indignado. Pretérito perfeito. 

II. Que fora a vida, se nela não houvera lágrimas. Pretérito mais-que-perfeito. 

III. (...) seja econômica e fiel.  Subjuntivo em ação que exprime fim. 

Pode-se observar como corretas: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II, III. 

 

16. Fazer uma paráfrase significa reproduzir as ideias de um texto, só que utilizando outras palavras, 

dentro de uma nova montagem. É o recurso intertextual que se faz presente, por exemplo, em 

resumos, atas e relatórios, que fazem parte do nosso cotidiano. (Fonte: E. B. Souza)  

Considerando a perspectiva apresentada pela autora, considera-se exemplo de paráfrase o contido 

na alternativa: 

A) Minha Dinda tem cascata/ Onde canta o curió/ Não permita Deus que eu tenha/ De voltar pra 

Maceió/ Minha Dinda tem coqueiros/ Da Ilha de Marajó/ As aves, aqui, gorjeiam/ Não fazem 

cocoricó. (J. Soares). 

B) Meus olhos brasileiros se fecham saudosos /Minha boca procura a “Canção do Exílio”. / Como 

era mesmo a “Canção do Exílio”? / Eu tão esquecido de minha terra.../ Ai terra que palmeiras/ 

onde canta o sabiá. (Drummond) 

C) Minha terra tem palmeiras, / Onde canta o Sabiá;/ As aves, que aqui gorjeiam, / Não gorjeiam 

como lá. 

D) A lua despencou em mim.../ Chorei ao lembrar-me, / que em mim canções morreram. (A. 

Aguiar). 

 

17. Completa corretamente as lacunas: 

Quando _____________________ em lugar desconhecido, a vítima correu à delegacia. Acreditou ter sido 

dopada, os policiais, desconfiados de que fosse um trote de adolescente, conversaram bastante 

debochados, e a vítima, constrangida, não _________________________ nada. 
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A) “se viu” – “omitiu-lhe”. 

B) “se viu” – “lhe omitiu”. 

C) “viu-se” – “lhe omitiu”. 

D) “se viu” – “omitiu-lhe”. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue o foro privilegiado nos casos em que a 

autoridade cometer crimes comuns, como roubo e corrupção, saiu da pauta de votações do plenário 

do Senado nesta terça-feira (3) e voltou para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 

(Fonte: http://g1.globo.com/) 

Sobre o “Foro Privilegiado” é correto afirmar que:  

A) Foro privilegiado é um direito adquirido por algumas autoridades públicas, de acordo com o 

ordenamento jurídico brasileiro, garantindo que possam ter um julgamento especial e 

particular quando são alvos de processos penais. 

B) O foro privilegiado é atribuído aos indivíduos que ocupam cargos de alta responsabilidade 

pública, como: Juízes, promotores e desembargadores. 

C) Conforme consta na Constituição Brasileira de 1988, a investigação e o julgamento das 

infrações penais das autoridades com foro privilegiado é somente competência do Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE. 

D) O foro privilegiado garante a todos os cidadãos o cumprimento da legislação jurídica, pois 

trata da garantia de igualdade entre as classes sociais. 

  

19. As vanguardas europeias foram movimentos artísticos, ocorridos na Europa durante o século XX, 

que apresentavam como principais características a oposição ao tradicionalismo e a adoção de 

projetos inovadores e experimentais. São movimentos da vanguarda européia, exceto: 

A) Cubismo. 

B) Expressionismo. 

C) Surrealismo. 

D) Barroco. 

 

20. Completa corretamente a lacuna: 

A guerra da Síria, que começou como um levante pacífico contra o presidente _________________________, se 

converteu em um conflito brutal e sangrento que não apenas afeta a população local, mas arrasta 

potências regionais e internacionais. 

A) Benjamin Netanyahu. 
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B) Bujar Nishani. 

C) Bashar al-Assad. 

D) Hamad bin Isa al-Khalifa. 

 


