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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – 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:  

 

 

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. Nas Leis de Diretrizes e Bases da educação nacional, há temas que são citados enquanto forma de 

integralização curricular que poderão “incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas 

envolvendo” estes temas de que trata o caput (cabeçalho da lei), ou seja, artigo 26: “Os currículos de 

educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 

dos educandos”. 

Quanto a esses temas são nomeados como: 

A) Multidisciplinares.  

B) Transversais. 

C) Complementares. 

D) Transdisciplinares.  

 

02. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 

processo pedagógico, bem como: 

A) Definir objetivos e metas a serem cumpridas em cada ano letivo. 

B) Desenvolver em conjunto à equipe pedagógica abordagens humanistas de temas 

complementares. 

C) Participar da definição das propostas educacionais.  

D) Auxiliar no estabelecimento das metodologias e das práticas educacionais. 

 

03. Constituição Federal: “Art. 212: A União aplicará, anualmente, nunca menos de _____________________, 

e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ________________________ por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino”. 

Complete adequadamente as lacunas, respectivamente: 

A) Vinte e oito; vinte e cinco. 

B) Vinte e cinco; Dezoito. 

C) Dezoito; Vinte e oito. 

D) Dezoito; Vinte e cinco.  
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04. Diversos princípios foram desenvolvidos ao longo da história para explicar e compreender como 

funcionam os processos de aprendizagem definidos como teorias da aprendizagem. Desse modo, é 

possível afirmar corretamente que a teoria: 

A) Da Afetividade percorre pelos princípios de que as capacidades sócio-cognitivas do aluno são 

afetadas e ativadas por princípios emocionais com gatilhos dispostos através de efeitos de 

catarse e exposição ao meio. 

B) Genética compõe um conjunto de princípios baseados no inatismo e racionalismo, que prevê 

cada indivíduo desenvolvendo-se a partir de princípios internos ativados ou desligados por 

meio de seu desenvolvimento cognitivo. 

C) Sociocultural parte da noção de que a aprendizagem ocorre por mediação das interações 

sociais, auxiliada por pessoas mais experientes que possibilitariam a adequação dos objetos 

do mundo real em representações mentais adequadas.  

D) Comportamentalista desenvolvesse a partir dos princípios de que o ser humano, mesmo 

sendo um ser social, possui uma identidade genética-cognitiva subjetiva e que desenvolve 

seus comportamentos a partir da compreensão internalizada do meio.  

 

05. Para Emília Ferreiro o erro, enquanto parte do aprendizado da criança, deve ser considerado 

como uma ferramenta que evidencia e transparece informações vitais para que o pedagogo 

desenvolva seu trabalho, pois: 

A) Assim ele evitará assuntos cuja dificuldade ultrapassam a capacidade do aluno, pulando para 

outras disciplinas e conteúdos, respeitando a limitação individual.  

B) O erro aponta como o aluno interpretou o conteúdo aprendido, demonstrando como 

funcionam os esquemas internos de assimilação e readequação do conhecimento adquirido.  

C) Demonstram onde de fato o pedagogo está errando nas abordagens dos temas e assuntos, 

possibilitando uma análise crítica da atual abordagem em comparação ao estilo de 

aprendizagem de cada aluno. 

D) Transmite informações vitais para a readequação de conteúdos provisórios e erroneamente 

adequados, conquanto o aluno não precisasse da interferência do pedagogo para assim 

corrigir-se. 

 

06. O estágio simbólico, desenvolvido pela teoria de aprendizagem de Jean Piaget, tem por 

características: 

I - A criança tem sua personalidade centrada em si mesmo, e por conta de seu egocentrismo, há 

dificuldade na empatia pelo outro, ou seja, conseguir se colocar no lugar do outro; 

II - Há o início da categorização e estabelecimento de ordenamentos mentais, ultrapassando o aspecto 

do estágio anterior, ou seja, da percepção global que não discriminava detalhes; 
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III - Para tudo tem que haver um porquê, sendo assim, nesse momento a criança não reconhece a 

possibilidade do acaso; 

IV - Nesse momento há o raciocínio transdutivo, onde a criança liga fatos individuais, mas que não 

necessariamente possuem relações entre si; chegando ao ponto de relacionar os fatos da natureza, 

sendo influências ou influenciados por sua vontade. 

Assinale corretamente quais afirmações postuladas estão corretas segundo o enunciado: 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) I e III. 

D) II e IV. 

 

07. A tendência pedagógica tradicional, enquanto detentora e transmissora de conhecimento, lida 

com essa realidade de ensino – principalmente enquanto alvo de crítica das tendências de ensino 

mais atuais e progressistas – de modo que os conteúdos: 

A) São repassados de acordo com os valores e a ordem social, podendo ser considerada uma 

forma de ensino enciclopedista.  

B) Se restringem a tudo aquilo que corresponda a ciência e seus valores de crença.  

C) Compõem um corpo orgânico e mutável, porém que respeite e conserve a tradição, a história 

e as raízes sociais de cada indivíduo. 

D) Precisem percorrer pela realidade social e empírica do aluno, para que se estabeleça enquanto 

realidade assimilada como conhecimento.  

 

08. Leia:  

“A criança, centro do planejamento curricular, é considerada um sujeito histórico e de direitos. Ela se 

desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecidas 

com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. A 

maneira como ela é alimentada, se dorme com barulho ou no silêncio, se outras crianças ou adultos 

brincam com ela ou se fica mais tempo quietinha, as entonações de voz e contatos corporais que ela 

reconhece nas pessoas que a tratam, o tipo de roupa que ela usa, os espaços mais abertos ou restritos 

em que costuma ficar, os objetos que manipula, o modo como conversam com ela, etc. – são elementos 

da história de seu desenvolvimento em uma cultura.” 

(OLIVEIRA, Z.M.R. O Currículo na Educação Infantil: O que propõem as novas Diretrizes Nacionais? 

Anais do Seminário Nacional: Currículo em Movimento – Perspectivas Atuais. Belo Horizonte, novembro 

de 2010.) 

A autora refere-se à criança e aos seus processos de desenvolvimento como: 
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A) Passivos e receptivos as influências externas, por isso o cuidado excessivo que todos os 

adultos envolvidos precisam para não desenvolverem situações negativas e 

contraproducentes na educação dessa criança. 

B) Um indivíduo ativo e participativo de seu próprio desenvolvimento, mas que depende de 

interferências externas e de terceiros que possam corroborar em um melhor 

desenvolvimento cognitivo, social, psicológico e cultural. 

C) Uma incorporação subjetiva de elementos da cultura, enquanto um indivíduo singular e 

paciente diante das transitoriedades externas, necessitando integralmente da interferência 

de um adulto com ações afirmativas e influentes.  

D) Relacional e empírico, que demanda cuidado quanto ao que poderá ou não desenvolver 

processos produtivos e consonantes com suas necessidades pessoais, porém independe de 

influências externas enquanto aspecto que formate seus processos mentais e culturais.  

 

09. Segundo os princípios de psicomotricidade, quando é tratado sobre as dominâncias laterais de 

uma criança, caso ela apresente um quadro onde a dominância lateral é indefinida quer dizer que: 

A) Ela apresenta, por conta de uma patologia, dominância ambidestra e consegue desenvolver 

toda e qualquer atividade com ambos os lados do corpo. 

B) Ela poderá ter, por exemplo, dominância do lado direito para os membros superiores e do 

lado esquerdo para os membros inferiores.  

C) Ela poderá executar funções espontâneas com um lado e o grafismo ser exercido pelo outro, 

por exemplo.  

D) Possui dificuldades motoras ao exercer qualquer função seja com qual lado for de seu corpo, 

precisando passar por uma terapia que a adeque em alguma forma de lateralidade. 

 

10. Se caso um educador desenvolva ludicamente a sonoridade de um poema com alunos da pré-

escola, ele estará exercendo uma atividade: 

A) Positiva quanto à pré-alfabetização, pois a criança passará a reconhecer as diferenças de sons, 

assim como as particularidades dos termos recitados. 

B) Negativa, pois não irá desenvolver adequadamente, no que diz respeito ao que deverá ser 

sintético e prático, no processo de assimilação do alfabeto. 

C) Positivo enquanto ferramenta recreativa e que exercite tão somente a criatividade e a 

imaginação, mas com pouca efetividade no que diz respeito à objetividade da alfabetização. 

D) Negativo enquanto ferramenta pouco funcional, podendo criar uma disparidade entre o termo 

sonorizado e o termo escrito. 
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11. A terceira versão da Base Nacional Comum Curricular tem seu texto voltado para o ensino infantil 

e fundamental e nele se destacam alguns pontos, um dos objetivos no novo texto refere-se ao prazo 

máximo para a alfabetização do aluno e fica determinado que o mesmo tenha concluído o processo 

de letramento no: 

A) Final do primeiro ano do fundamental, onde no texto anterior era determinado que fosse ao 

final do quarto ano do fundamental. 

B) No final do segundo ano do fundamental, onde a segunda versão do texto defendia que o 

processo fosse concluído no final do terceiro ano. 

C) No final do terceiro ano do fundamental, defendendo a tese de não ocorrer erros na 

precocidade que era defendida pelo texto anterior ao definir o final do segundo ano como 

objetivo.  

D) Final do segundo ano do fundamental, já definido dessa maneira pelo texto anterior, mas que 

agora não haveria mais a prorrogação para o final do terceiro ano, caso assim a situação do 

aluno demandasse.  

 

12. São modos eficientes e que respeitam adequadamente o desenvolvimento das crianças no ensino 

infantil, estilos de avaliação que se preocupem como: 

A) O desenvolvimento motor ocorre, baseado em sua capacidade de coordenação, assim como 

no seu desenvolvimento social, respeitando as particularidades de cada aluno. 

B) A evolução cognitiva, social e cultural do aluno se desenvolve inserida dentro de um contexto 

geral e coletivo, além de sua capacidade de se adaptar aos valores universalmente aceitos. 

C) O comportamento do aluno é ou não adequado em seu contexto sociocultural por meio de 

parâmetros socialmente aceitos, tão como ele aplica suas capacidades subjetivas respeitando 

o meio e os outros indivíduos.  

D) O aluno enquanto membro inserido no meio e na sociedade desenvolve suas capacidades 

individuais de modo pleno e distinto, sem que promova interferências em conflitos no corpo 

microssocial.  

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o a letra da canção “Xote das Meninas” de Luiz Gonzaga e José Dantas para responder as questões 

13 e 14. 

“Mandacaru, quando ‘fulora’ lá na seca  

É o sinal que a chuva chega no sertão  

Toda menina que enjoa da boneca  

É sinal que o amor já chegou no coração 
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Meia comprida, não quer mais sapato baixo  

Vestido bem cintado não quer mais vestir gibão” 

 

13. Com base no texto, não se pode afirmar:  

A) Os autores comparam as meninas à flor de mandacaru, representando o desabrochar que 

acontece na adolescência. 

B) A seca influencia diretamente o comportamento das meninas. 

C) O gibão é uma veste de couro que deixa as meninas sem cintura por ser masculina. 

D) Com a chegada da adolescência, as meninas começas a desenvolver outros interesses, como 

namoro e beleza. 

 

14. O termo “fulora” é o mesmo que: 

A) Florear. 

B) Folhar. 

C) Florescente. 

D) Florescer. 

 

15. Dê a função sintática dos termos sublinhado na seguinte frase:  

“A inflação, que é um fator de recessão para o país, ficou estável”. 

A) Objeto direto – adjunto adverbial. 

B) Sujeito – predicativo do sujeito. 

C) Predicativo do sujeito – predicativo do objeto. 

D) Sujeito – predicativo do objeto. 

 

16. Assinale o par de nomes cuja regência está errada: 

A) Composto de – Relativo a. 

B) Adepto por – Ansioso em. 

C) Apto a – Ciente de. 

D) Junto a – Próximo de. 

 

17. Assinale a alternativa correta, considerando a palavra e seu sinônimo. 

A) Emergir – fazer vir à tona. 

B) Delatar – aumentar ou fazer aumentar o volume.  

C) Dispensa – local onde guardam mantimentos. 

D) Deferir – distinguir-se; discordar. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. É considerado um dos maiores poetas da Geração de 45, assim chamada por rejeitar os “excessos 

do modernismo” para elaborar uma poesia de rigor formal, construindo uma expressão poética mais 

disciplinada. Sua primeira obra foi Pedra do Sono (1945) que apresentava uma declinação para a 

objetividade e imagem surrealista. Trata-se de: 

A) Carlos Drummond de Andrade.  

B) Oswald de Andrade.  

C) Luís Fernando Veríssimo.  

D) João Cabral de Melo Neto. 

 

19. Analise as afirmações e responda (V) para verdadeiro e (F) para falso, segundo a Lei Orgânica de 

Descanso - Santa Catarina: 

(__) As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos membros da 

Câmara Municipal; 

(__) As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal que deverá solicitar a delegação à 

Câmara Municipal; 

(__) O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, sera tido 

como rejeitado. 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 

 

20. “Uma homenagem ao escritor e pesquisador da cultura açoriana Franklin Cascaes (1908-1983) tem 

chamado a atenção no Centro de Florianópolis, entre as ruas Vidal Ramos e Tenente Silveira. Aos poucos, 

o que era só mais uma parede em meio a tantas que compõem o aglomerado de prédios foi se 

transformando numa tela multicolorida graças ao grafite.” 

(Fonte: g1.globo.com >acesso em 26 de outubro de 2017) 

Analise sobre Franklin Cascaes: 

I - Pesquisou diversos temas envolvendo o homem do litoral catarinense e as comunidades pesqueiras 

da Ilha de Santa Catarina; 

II - Além de esculturas, o artista deixou mais de 1500 desenhos e centenas de anotações, além de recortes 

de jornais, cadernos dos tempos da escola, entre outros documentos; 

III - O acervo deixado pelo artista encontra-se hoje no Museu Universitário, da UFSC, numa coleção que 

leva o nome de sua esposa.  
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Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


