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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guarujá do Sul - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR DE 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. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas: 

 Leis de Diretrizes e Bases da educação nacional: Os _______________________ incumbir-se-ão de oferecer 

educação infantil em creches e pré-escolas e, __________________________, o ensino fundamental, permitida 

a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades 

de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimo vinculados pela Constituição 

Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.  

A) Estados – secundariamente. 

B) Municípios – paralelamente.  

C) Municípios – com prioridade.  

D) Estados – prioritariamente.  

 

02. As leis de Diretrizes e Base da educação nacional estabelecem que a faixa etária para a pré-escola 

seja para crianças de: 

A) 0 a 5 anos. 

B) 0 a 6 anos. 

C) 4 a 5 anos.  

D) 3 a 6 anos. 

 

03. Estão listadas as características do período pré-operacional da teoria de aprendizagem 

Epistemologia genética na alternativa: 

A) Os processos mentais passam a ser lógicos e a capacidade de discriminar e analisar objetos a 

partir de suas semelhanças e diferenças nasce. 

B) A criança passa a administrar seus reflexos e suas habilidades motoras básicas, onde sua 

capacidade de executar atividades que lhe concedam prazeres e benefícios tem origem. 

C) Inicia-se o domínio da linguagem e do uso de símbolos e signos para representar aspectos do 

mundo circundante, havendo também aspectos egocêntricos onde o exercício da empatia 

ainda é deficiente.  

D) O pensamento lógico e dedutivo é dominado, possibilitando que a criança passa a criar 

esquemas mentais e experimentais, podendo relacionar conceitos e ideias abstratas, gerando 

hipóteses.  
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04. Para Lev Vygotsky, a partir dos pressupostos de sua teoria, assim como do conceito desenvolvido 

de Zona de Desenvolvimento Proximal, as relações entre conhecimento real e conhecimento 

potencial são: 

A) Conhecimento real é aquele pautado na realidade empírica e experimental, já o conhecimento 

potencial tem relação com abstrações mentais subjetivas. 

B) Conhecimento real ocorre enquanto instrumento objetivo para relacionar-se com a realidade, 

ou seja, tem serventia enquanto instrumento de contato, já o conhecimento potencial é um 

conhecimento hipotético. 

C) Conhecimento potencial é tudo aquilo que alguém necessita de ajuda de outras pessoas para 

aplicá-lo, conhecimento real é quando as capacidades para aplicá-los já estão incutidas no 

indivíduo.  

D) Conhecimento potencial refere-se à situação inicial, arbitrária e provisória, quando o 

indivíduo negocia com a realidade buscando meios “interacionais”, já o conhecimento real é 

quando isso é alcançado devidamente por um caminho programado.  

 

05. Leia acerca dos direitos e deveres dos pais e responsáveis, segundo o ECA (Estatuto da Criança e 

do Adolescente): 

I – O direito de ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 

educacionais; 

II – Zelar pela frequência à escola;  

III – Obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede pública de ensino. 

IV – Reiterar as faltas, principalmente injustificadas, e a evasão escolar.  

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III estão corretas. 

B) I, III e IV estão corretas. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e IV estão corretas. 

 

06. Estabelecido pelo artigo 214 da Constituição Federal de 1988, no capítulo da Educação, consta:  

“A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração ______________________, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de ________________________ e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 

ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos 

das diferentes esferas federativas [...]”. 

Preencha a lacuna corretamente: 

A) Quinquenal – hierarquização. 
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B) Decenal – colaboração.  

C) Bienal – inclusão.  

D) Trienal – democratização.  

 

07. Acerca do papel do professor no ensino e na apresentação de diversos conteúdos e atividades, é 

incorreto afirmar que: 

A) O professor deve ter uma preocupação quanto a sua prática objetiva e esquematizada, de 

modo a contribuir coletivamente para os alunos em um trabalho quantitativo.  

B) O docente precisa se preocupar em passar conteúdos de aprendizagem que tenham sentido 

para o aluno e que sejam funcionais, compreendendo o porquê daquele assunto ser 

trabalhado.  

C) Através de um trabalho que crie uma aproximação e um vínculo do aluno com o conteúdo 

aprendido, haverá uma motivação maior e uma expectativa em relação ao assunto. 

D) O professor precisa compreender as possibilidades de fracasso e as dificuldades que os alunos 

poderão encontrar e buscar meios de sanar dúvidas e perpassar e superar tais dificuldades.  

 

08.  É uma tendência pedagógica ligada ao movimento da Escola Nova e nela estão inclusas várias 

correntes que, mesmo com certas divergências, assumem como fio-condutor a valorização do 

indivíduo como ser ativo, social e livre, sendo dado protagonismo ao processo de aprendizagem ao 

invés do Ensino. Trata-se da tendência pedagógica: 

A) Renovada. 

B) Tradicional. 

C) Crítico-social. 

D) Libertária.  

 

09. As Diretrizes e Bases da educação básicas afirmam que a universalização significa:  

A) Educação gratuita, acessível, de qualidade e para todos.  

B) Uma abrangência de conteúdos interdisciplinares e transversais.  

C) Um nivelamento nos conteúdos gerais, tornando-os acessíveis para todos.  

D) Meios de tornar a educação algo esquematizado e plural a nível mundial. 

 

10. A cultura, seja através de expressões musicais, assim como por meio de produções materiais, 

possui um valor intrínseco imaterial e que deve ser preservada pela sociedade, exigindo um esforço 

mútuo nessa empreitada. Desse modo, o papel da educação nessas condições é de: 

A) Ajudar como fonte de conhecimento, demonstrando a importância da cultura seja na 

expressão popular, seja na cultura erudita.  
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B) Organizar meios ideológicos que permitam com que os alunos entendam a importância 

política e social da cultura enquanto ferramenta que traz equidade.  

C) Apresentar a noção de que para o aluno se desenvolver enquanto cidadão precisará adquirir 

conteúdos culturais cada vez mais diversos, plurais e eruditos.  

D) Auxiliar na produção de uma noção cultural por um viés acadêmico e científico, que explique 

e abarque os fatos realmente importantes e que valorizam o que de fato é cultura e o que não 

é.  

 

11. Enquanto parte das hipóteses desenvolvidas por Emília Ferreiro, há as representações icônicas e 

não icônicas, que são descritos respectivamente, como: 

A) Desenhos como meio de expressão dos pensamentos; rabiscos e grafismos. 

B) Linguagem simbólica e empírica; linguagem escrita formalizada. 

C) Conteúdos metafóricos e representativos, como símbolos “de algo”; conteúdos objetivos, com 

significados por si mesmos.  

D) Agrupamentos mais rebuscados e organizados, servindo a um seguimento intelectual mais 

desenvolvido; signos dispersos e desarranjados.  

 

12. Paulo Freire considerava que um dos únicos modos de vencer as teorias pedagógicas tradicionais 

que resistiam à pesquisa, ao pensamento teórico, à invenção e prática crítica, buscando meios de 

comprovar tais estudos, seria adquirindo uma postura contestadora e consciente, que assumisse um 

papel: 

A) Realista-empirista, sem medo de assumir os riscos de opiniões de tentativas e erros de 

experimentos sociais. 

B) Instrumentalista, que buscava meios e ferramentas pedagógicas que serviriam como meios 

para o objetivo maior que era o ensino. 

C) Transitivo, ou seja, que pensasse na possibilidade da reflexão sobre si e sobre a realidade. 

D) Opiniático e idealista, mostrando a importância de se assumir posições políticas e 

pensamentos autoritários que buscassem a qualidade no ensino. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Qual das alternativas apresenta uma frase corretamente grafada?  

A) Ele é de menor. 

B) Fiquei fora de si. 

C) Acredito que é isso. 

D) Existe muitas esperanças. 
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14. Observe a concordância: 

I - Bem aventurado os que não entendem nem aspiram a entender de futebol; 

II - Os pajés queimavam dentro das maracás de tabaco e aspiravam o fumo. 

Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Apenas II está correto. 

 

15. A crase é facultativa em qual das frases abaixo: 

A) Começou a falar. 

B) Dirigiu-se à Espanha. 

C) Volto às duas horas.  

D) Fez menção a vidas perdidas.  

 

16. Leia com atenção: As águas não eram estas, ______ um ano, ______ um mês, ______ um dia. 

Os versos de Cecília Meireles, acima, são preenchidos correta e respectivamente por: 

A) A – A – A. 

B) Há – Há – Há. 

C) À – A – À. 

D) Há – À – A. 

 

17. Não pode ser entendido como um sinônimo de “Errante”: 

A) Nômade. 

B) Erradio. 

C) Inconstante. 

D) Exilado. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. “Presidente Michel Temer troca diretorias do CNPq” 

O Diário Oficial do dia 30 de outubro de 2017 trouxe o decreto de exoneração de um dos diretores CNPq, 

Carlos Roberto Fortner. 

(Fonte adaptada: Diário Catarinense >acesso em 30 de outubro de 2017) 

Assinale a alternativa correta sobre o CNPq: 
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A) Trata-se do Conselho de Finanças Nacional, responsável pela elaboração da meta fiscal anual. 

B) Trata-se do Conselho Jurídico da Presidência da República, responsável pela defesa jurídica 

pessoal do presidente. 

C) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que juntamente 

com a agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tem 

como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a 

formação de pesquisadores brasileiros. 

D) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Agrário, responsável pela política de 

desenvolvimento agrário sustentável.  

 

19. A Península Arábica é formada por:  

A) Noruega e Suécia. 

B) Omã, Iêmen, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. 

C) Portugal e Espanha 

D) Arábia Saudita, Chile, Equador e México.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, 

a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio com outros Municípios; 

II - A alteração de divisão administrativa do Município somente pode ser feita quadrienalmente, no ano 

anterior ao das eleições municipais; 

III - A Lei Orçamentária Anual estabelecerá as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo 

ano, podendo ser adicionados ou suplementados os créditos orçamentários, mediante autorização 

legislativa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.   

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


