
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 005/2017 

07 DE JANEIRO DE 2018 
 

CARGO: 
Professor de Educação Infantil - Habilitado 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 08 de janeiro de 
2018, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 09 e 10 de janeiro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Dadas as sentenças: 
 
1. Nunca nos falou sobre o ocorrido daquele 

dia. 
2. Não, disse-me papai, você não poderá ir. 
3. Levantei-me tarde hoje. 
 
Em relação a colocação pronominal: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Somente 2 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 e 3 estão corretas. 
e) Somente 3 está correta. 
 
02) Observe as orações subordinativas adjetivas 
que estão em itálico nas frases abaixo: 
 
1. Mamãe sente pelo filho mais velho um amor 

que não se pode definir. 
2. As dores deixadas pela violência são marcas 

que não se podem apagar. 
3. O coronel disse que este é o tipo de tarefa 

que não se executa. 
4. Ela escreveu um texto que não se pode 

entender. 
 
Transformando essas orações em adjetivos, 
respeitando a ordem em que as sentenças 
aparecem, temos: 
 
a) Indefinível - impagável - executável - inteligível 
b) inefável - indeléveis - inexequível - inteligível 
c) inefável - indolor - inexecutável - iletrado 
d) indefinível - indeléveis - inexequível - ininteligível 
e) inexato - infactível - inexecutável - indouto 
 
03) 

 
Disponível em:  www.frasesmais.com 

Acesso:26/12/2017. 
 
Qual a circunstância que a oração subordinada 
adverbial expressa na frase anterior: 
 
a) adversidade 
b) condição 
c) tempo 
d) finalidade 
e) causa 

04) “Após a apresentação, a artista ficou só no 
camarim.”  Sobre a frase: 
 
a) é uma frase incorreta por iniciar com advérbio. 
b) é uma frase ambígua devido ao duplo sentido do 

vocábulo só. 
c) é uma frase ambígua devido ao emprego 

incorreto da vírgula. 
d) é uma frase inverossímil devido ao emprego 

incorreto da vírgula. 
e) é uma frase inverossímil devido a presença do 

termo só. 
 
05) Leia o fragmento do poema Soneto do maior 
amor de Vinícius de Morais: 
 

“E quando a sente alegre, fica triste 
E se a vê descontente, dá risada.” 

 
A figura de linguagem presente nesse excerto é 
denominada: 
 
a) hipérbole 
b) metonímia 
c) antítese 
d) onomatopeia 
e) pleonasmo 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Em 2018 o Município de Nova Itaberaba (SC) 
completará quantos anos desde sua fundação? 
 
a) 24  
b) 26 
c) 28 
d) 27 
e) 29 
 
07) Que dia termina o horário de verão no 
Estado de Santa Catarina no ano de 2018? 
 
a) 25 de fevereiro. 
b) 17 de março. 
c) 11 de fevereiro. 
d) 04 de março. 
e) 18 de fevereiro. 
 
08) O carnaval no Brasil em 2018 vai ocorrer no 
dia: 
 
a) 13 de fevereiro. 
b) 14 de fevereiro. 
c) 18 de fevereiro. 
d) 13 de março. 
e) 25 de março. 
 
09) Recentemente o Presidente da República, 
Michel Temer, assinou decreto que fixa em 
__________ o valor do salário mínimo para 2018. 
Assinale a alternativa que contempla corretamente o 
trecho acima: 
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a) R$ 954,00 
b) R$ 937,00 
c) R$ 964,00 
d) R$ 960,00 
e) R$ 959,00 
 
10) A Copa do Mundo FIFA de 
2018 ou Campeonato Mundial de Futebol FIFA 
de 2018 será a vigésima primeira edição 
deste evento esportivo, um torneio internacional 
de futebol masculino organizado pela Federação 
Internacional de Futebol (FIFA), que ocorrerá 
na __________, anfitriã da competição pela 
primeira vez. Assinale a alternativa que 
contempla corretamente o trecho acima: 
 
a) Inglaterra. 
b) Alemanha. 
c) Espanha. 
d) Rússia. 
e) Bélgica. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 23, 
a educação básica poderá organizar-se 
em______________________________________, 
com base na idade, na competência e em outros 
critérios, ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar.  
 
É correto afirmar:  
 
a) séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, 
grupos não-seriados 

b) séries anuais, períodos semestrais, alternância 
regular de períodos de estudos 

c) séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 
alternância regular de períodos de estudos  

d) séries anuais, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não-seriados 

e) séries anuais, períodos semestrais, ciclos 
 
12) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 24, 
II - a classificação em qualquer série ou etapa, 
exceto a primeira do ensino fundamental, pode 
ser feita, exceto:  
 
a) Por promoção, para alunos que cursaram, com 

aproveitamento, a série ou fase anterior, na 
própria escola. 

b) Por transferência, para candidatos procedentes 
da mesma escola. 

c) Independentemente de escolarização anterior, 
mediante avaliação feita pela escola, que defina 
o grau de desenvolvimento e experiência do 
candidato e permita sua inscrição na série ou 

etapa adequada, conforme regulamentação do 
respectivo sistema de ensino. 

d) Nos estabelecimentos que adotam a progressão 
regular por série, o regimento escolar pode 
admitir formas de progressão parcial, desde que 
preservada a sequência do currículo, 
observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino. 

e) Poderão organizar-se classes, ou turmas, com 
alunos de séries distintas, com níveis 
equivalentes de adiantamento na matéria, para o 
ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros 
componentes curriculares.  

 
13) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 31, 
a educação infantil será organizada de acordo 
com as seguintes regras comuns: 
 

I. Carga horária mínima anual de 800 
(oitocentas) horas. 

II. Atendimento à criança de, no mínimo 7 
(sete) horas para a jornada integral. 

III. Controle de frequência pela instituição de 
educação pré-escolar, exigida a frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 
do total de horas. 

IV. Atendimento à criança de, no mínimo, 6 
(seis) horas diárias para o turno parcial. 

V. Carga horária mínima anual distribuída por 
um mínimo de 200 (duzentos) dias de 
trabalho educacional. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretas. 
b) Somente II, III, IV e V estão corretas. 
c) Somente I, II e V estão corretas. 
d) Somente I, III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
14) Analise as alternativas e assinale a resposta 
incorreta em relação aos autores e suas 
concepções e teorias:  
 
a) Ovide Decroly dedicou-se apaixonadamente a 

experimentar uma escola centrada no aluno, e 
não no professor, e que preparasse as crianças 
para viver em sociedade, em vez de 
simplesmente fornecer a elas conhecimentos 
destinados à sua formação profissional.  

b) Piaget criou um campo de investigação que 
denominou epistemologia genética, isto é, uma 
teoria do conhecimento centrada no 
desenvolvimento natural da criança. 

c) Cipriano Luckesi foi o criador dos jardins-de-
infância e defendia um ensino sem obrigações 
porque o aprendizado depende dos interesses 
de cada um e se faz por meio da prática. 

d) Célestin Freinet desenvolveu atividades hoje 
comuns, como as aulas-passeio e o jornal de 
classe, e criou um projeto de escola popular, 
moderna e democrática. 
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e) Os estudos de Vygotsky sobre aprendizado 
decorrem da compreensão do homem como um 
ser que se forma em contato com a sociedade. 

 
15) Acerca das Diretrizes Curriculares para a 
Educação Infantil, é importante que as 
Propostas Pedagógicas de Educação Infantil 
tenham qualidade e definam-se a respeito dos 
seguintes fundamentos norteadores: 
 

I. Princípios Éticos da Autonomia, da 
Responsabilidade, da Solidariedade e do 
Respeito ao Bem Comum. 

II. Princípios Políticos dos Direitos e Deveres 
de Cidadania, do Exercício da Criticidade e 
do Respeito à Ordem Democrática. 

III. Princípios Estéticos da Sensibilidade, da 
Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e 
da Diversidade de manifestações Artísticas 
e Culturais. 

IV. Princípios morais dos conjuntos de regras 
adquiridas através da cultura, da educação, 
da tradição e do cotidiano. 

 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I, III e IV estão corretas. 
c) Somente I, II e III estão corretas. 
d) Somente I, II e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
16) Acerca das Diretrizes Curriculares para a 
Educação Infantil as Práticas Pedagógicas da 
Educação Infantil devem garantir experiências 
que: 
 

I. Promovam o conhecimento de si e do 
mundo. 

II. Favoreçam a imersão das crianças nas 
diferentes linguagens. 

III. Ampliem a confiança e a participação das 
crianças nas atividades individuais e 
coletivas. 

IV. Possibilitem vivências éticas e estéticas 
com outras crianças e grupos culturais. 

V. Incentivem a curiosidade, a exploração, o 
encantamento, o questionamento, a 
indagação e o conhecimento das crianças 
em relação ao mundo físico e social, ao 
tempo e à natureza. 

VI. Propiciem a interação e o conhecimento 
pelas crianças das manifestações e 
tradições culturais brasileiras. 

 
a) Somente II está incorreta. 
b) Somente IV está incorreta. 
c) Somente V está incorreta. 
d) Somente VI está incorreta. 
e) Todas estão corretas. 
 
 
 

17) De acordo com as Diretrizes Curriculares 
para a Educação Infantil, as práticas 
pedagógicas que compõem a proposta 
curricular da Educação Infantil devem ter como 
eixos norteadores: 
 
a) O brincar e o cuidado. 
b) O brincar e a ludicidade. 
c) A ludicidade e o jogo. 
d) As interações e a brincadeira. 
e) O brincar e as experiências culturais. 
 
18) De acordo com o Plano Nacional de 
Educação, art. 5o, a execução do PNE e o 
cumprimento de suas metas serão objeto de 
monitoramento contínuo e de avaliações 
periódicas, realizados pelas seguintes 
instâncias: Ministério da Educação - MEC; 
Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados e Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte do Senado Federal; Conselho Nacional 
de Educação - CNE; Fórum Nacional de 
Educação. Acerca do § 1o compete, ainda, às 
instâncias referidas no caput: 

 
I. Divulgar os resultados do monitoramento e 

das avaliações nos respectivos sítios 
institucionais da internet. 

II. Analisar e propor políticas públicas para 
assegurar a implementação das estratégias 
e o cumprimento das metas. 

III. Analisar e propor a revisão do percentual de 
investimento público em educação. 

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente II está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
19) O modelo de desenvolvimento descrito na 
psicanálise baseia-se na suposição da 
sexualidade infantil, chamados de estágios de 
desenvolvimento psicossexual. De acordo com 
os estágios descritos por Sigmund Freud, 
assinale a alternativa que apresenta todos os 
estágios descritos pelo autor:  
 
a) Estágio Oral; Estágio Anal; Estágio Fálico; 

Período de Latência; Estágio Genital. 
b) Estágio Oral; Estágio Fálico; Período de 

Latência; Estágio Genital; Estágio de Superação.  
c) Estágio Oral; Estágio Anal; Estágio Individual; 

Estágio Genital. 
d) Estágio Oral; Estágio Anal; Período de Latência; 

Estágio Genital; Estágio Psicomotor.  
e) Estágio Anal; Estágio Fálico; Período de 

Latência; Estágio Genital. 
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20) Acerca da rotina na Educação Infantil é 
correto afirmar, exceto:  
 
a) A rotina possibilita à criança domínio do espaço 

e do tempo que passa na escola.  
b) A rotina deve ser planejada. 
c) A organização da rotina não deve ser flexível. 
d) A rotina proporciona uma sensação de 

segurança para a criança. 
e) A rotina ajuda no desenvolvimento da 

autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


