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 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Barra Bonita 

Caderno de Provas 

Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          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 02h30mim, 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. O uso da linguagem no ensino é uma das principais ferramentas para a transmissão dos saberes 

e para a possibilidade de compreensão do sentido que é passado. Desse modo, a linguagem está 

contida e é utilizada em todas as disciplinas, porém, há aquelas que o enfoque principal é através do 

uso de outros símbolos e signos, não podendo ser desenvolvidas sem que haja isso como ponto 

principal, ou seja: 

A) Da linguagem estética que possui um conjunto semiótico bem constituído e estabelecido no 

que diz respeito ao estudo de expressões artísticas e culturais.  

B) Da elaboração de termos e expressões próprias das áreas de estudo como as ciências 

geográficas e históricas, onde todo um conjunto linguístico novo é desenvolvido. 

C) Nas ciências exatas, cujo uso da linguagem verbal é imprescindível nas explicações, porém o 

conteúdo apresentado é todo baseado em um conjunto de termos, símbolos e signos próprios 

dessas disciplinas.  

D) Através das atividades que utilizem da linguagem não-verbal, como as expressões físicas e 

corporais contidas em muitas atividades lúdicas e de disciplinas de educação física.  

 

02. Filósofo iluminista que se preocupava com a ideia de que a educação para que tivesse início, 

deveria se preocupar com os interesses da criança, além de valorizar todas abordagens 

metodológicas que inspiravam o desenvolvimento saudável e natural da criança. Este pensador 

influenciou ao longo do tempo e até hoje influencia teoria e conceitos sobre a aprendizagem, trata-se 

de: 

A) Voltaire 

B) Jean Jacques Rousseau. 

C) Denis Diderot. 

D) Montesquieu. 

 

03. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

Partindo de um princípio de compreensão sintética da contribuição das pesquisas desenvolvidas por Lev 

Vygotsky, é correto afirmar que ele tinha seus estudos focados principalmente no desenvolvimento 

_________________________________ da criança.  

A) Social. 

B) Psicomotor. 

C) Lógico-cognitivo. 

D) Ético. 
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04. Acerca da concepção empirista voltada à educação, é incorreto afirmar que: 

A) Para que as informações adquiridas passem a ser conhecimento de fato, é necessária a 

experimentação. 

B) O espaço escolar serve como um espaço para serem eliminados erros e ideias precipitadas 

através da função principal desse espaço que é a transmissão de conhecimento. 

C) O ser humano possui valores e informações inatas que necessitam passar pelo crivo da 

empiria e da tradição para serem modificadas.  

D) Para os empiristas tudo o que pensamos e como agimos é um reflexo direto daquilo que os 

nossos sentidos absorvem do mundo real. 

 

05.  O Artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional estabelece que a educação é “dever 

da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho”. Considerado isso o ensino será estabelecido a partir dos seguintes 

princípios, exceto: 

A) Respeito à liberdade e apreço a tolerância. 

B) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

C) Valorização do profissional da educação escolar.  

D) Ordenamento e incentivo das funções de educar e cuidador.  

 

06. Leia a citação abaixo: 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo” 

Partindo do que é trazido nessa citação, é possível afirmar que o autor da frase possuía preocupações 

em seu trabalho relacionadas ao envolvimento e a socialização entre pessoas enquanto pares, desse 

modo é possível concluir que a frase é de: 

A) Jean Piaget. 

B) Lev Vygotsky. 

C) Paulo Freire. 

D) Cipriano Luckesi.  

 

07. Considerando o pensamento de Cipriano Luckesi referente aos métodos avaliativos da 

aprendizagem dos alunos, é correto afirmar que: 

A) A avaliação tem a serventia de diagnosticar problemas e possíveis melhorias a partir das 

tentativas e erros cometidas pelo aluno, de desempenho e classificatórias. 
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B) Os diagnósticos avaliativos deverão ter como função principal a inclusão do aluno no processo 

geral de aprendizagem, assim como o professor deve ir até o aluno buscando reconhecer seus 

limites, capacidades e dificuldades, levando-o a uma solução. 

C) Considera todo os métodos avaliativos nocivos para o bem-estar do aluno, assim como sua 

autoconfiança e desenvolvimento pessoal, sendo assim necessária uma abordagem 

pedagógica menos intrusiva.  

D) Esses métodos deveriam servir como ferramentas para abalizar e monitorar as capacidades 

individuais, dando direcionamentos necessários aos alunos de acordo com suas melhores 

capacidades em disciplinas específicas.  

 

08. No que diz respeito ao transtorno de ordem cognitiva chamado de Dislexia, assinale a alternativa 

correta: 

A) Atinge o processo de aprendizagem por meio de comportamentos antissociais, ansiedade e 

falta de capacidade de memorização. 

B) Refere-se à diminuição na capacidade da fala, da pronunciação de palavras e da articulação 

das mesmas. 

C) Diz respeito às dificuldades gerais quanto a aprendizagem por meio da escrita, leitura e 

soletração.  

D) Dificulta o processo de aprendizagem por conta de distúrbios neurológicos quanto a 

compreensão, manipulação e ordenamento de números e do raciocínio lógico. 

 

09. Fazem parte das melhorias da proposta referente à modificação e ao aumento do Ensino 

Fundamental de oito para nove anos, exceto: 

A) Aumentar a equidade de acesso ao ensino nos anos básicos. 

B) A criação de meios que desenvolvam mais a qualidade da escrita e da leitura. 

C) Criar bases firmes no que diz respeito a qualidade e continuidade dos estudos, inclusive para 

níveis maiores de escolaridade. 

D) Aumentar em um ano a permanência do aluno na escola, permitindo que o mesmo adquira 

mais conhecimento antes de ingressar no ensino médio. 

 

10. Durante o estágio das operações concretas, segundo Jean Piaget em sua teoria sobre o 

desenvolvimento infantil, a criança passa a adquirir: 

A) Uma postura baseada na experimentação prática do mundo, através de exercícios constantes 

dos cinco sentidos.  

B) Um domínio maior para experiências mentais e dedutivas, ao passo que seu pensamento 

lógico e racional ganha forma.  
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C) Uma forma de pensamento lógico-dedutivo que permite que seu raciocínio consiga lidar com 

os primeiros momentos de alfabetização. 

D) Uma personalidade com traços de egocentrismo, no sentido de se perceber como centro de 

sua realidade, capturando o mundo ao seu redor através de símbolos e operações mentais. 

 

11. Na tendência pedagógica da Escola Nova diretiva, a relação entre professor e aluno poderá ser 

observada como: 

A) O docente exercendo um papel de facilitador para seus alunos, onde irá desenvolver 

atividades e situações que permitam participação ativa dos alunos no processo de solução 

destes problemas apresentados. 

B) O professor cumprindo um papel objetivo na transmissão do conhecimento para seus alunos, 

ocupando estes uma postura passiva e receptiva. 

C) O aluno seguindo a figura de autoridade do professor, no momento em que o docente é que 

detém o conhecimento e as informações necessárias para o aprendizado. 

D) O aluno enquanto agente que caminha pelas atividades desenvolvidas pelo professor, até 

encontrar problemas que não poderão ser solucionados enquanto o professor não interferir 

como mediador.  

 

12. “(1) Aprender a ler deve ocorrer através de um hábito que será exercitado tanto pelos professores, 

assim como pelos pais, que praticam junto a criança métodos mais adequados a sua faixa etária, (2) 

onde deverá ter grande cobrança e disciplina na prática, buscando meios da criança atingir excelência 

nesse exercício, só assim se tornando capacitada para o estudo de outros temas.” 

Referente as afirmações acima, analise: 

A) Ambas as afirmações estão corretas. 

B) Ambas as afirmações estão incorretas. 

C) Somente a primeira afirmação está correta, sendo a segunda uma prática ineficiente para a 

aprendizagem. 

D) Somente a segunda afirmação está correta, sendo que o papel dos pais refere-se somente aos 

valores éticos e morais.  

  
 
QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. O período composto por coordenação é aquele em que orações são justapostas sem manter 

dependência sintática entre si, senão pelo uso da conjunção. Dos períodos a seguir, qual o único que 

não se trata de um período composto por coordenação. 
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A) Discutimos vários projetos e optamos pelo mais viável. 

B) O amor nem sempre é fácil, mas só ele para iluminar nossas vidas. 

C) Não sabemos por que ela se foi. 

D) O meu time venceu o último jogo, por isso saiu da zona de rebaixamento. 

 

14. Qual dos conjuntos de locuções é o único que todos os termos estão grafados corretamente: 

A) à base de – às pressas – à olho nu – a cargo de. 

B) à minha disposição – a óleo – a pé – à toa. 

C) à cerca de – à disposição – a princípio – às vezes. 

D) à deriva – à pino – às turras – a prazo. 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES 15 A 17. 
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15. De acordo com o texto, qual o melhor conceito que se pode aplicar à civilidade: 

A) A civilidade trata-se da harmonia das relações humanas entre cidadãos, com base em código 

de éticas e regras de conduta a serem seguidas por todos e com respeito. 

B) A civilidade são regras que estão dispostas em nossa Constituição. 

C) A civilidade são regras de condutas particulares, que precisam ser vivenciadas por cada um 

individualmente. 

D) A civilidade são regras que não vinculam a coletividade, afinal vivemos em uma democracia e 

cada um tem o direito de fazer o que quiser. 
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16. A palavra “junto” presente nas linhas “25” e “31” são classificadas respectivamente, como: 

A) advérbio – advérbio. 

B) adjetivo – adjetivo. 

C) advérbio – adjetivo. 

D) adjetivo – advérbio. 

 

17. Assinale a alternativa em que a(s) vírgula(s) foi utilizada corretamente: 

A) A polícia confirmou que, havia 17 rifles dentro do quarto do hotel do atirador. 

B) O atirador, abriu fogo contra diversas pessoas que participavam de um festival musical. 

C) O atirador, um aposentado que gostava de frequentar cassinos, não aparentava ser perigoso. 

D) Milhares de pessoas se mobilizaram, desde as primeiras horas, da manhã, para oferecer ajuda 

às vítimas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. O horário de verão foi instituído com o objetivo economizar energia no país em função do maior 

aproveitamento do período de luz solar. São estados que aderem ao horário de verão, exceto: 

A) Santa Carina.  

B) Rio de Janeiro.  

C) Mato grosso do Sul.  

D) Amazonas.  

 

19. Foi um importante líder político da África do Sul, que lutou contra o sistema de apartheid no país. 

Nasceu em 18 de julho de 1918 na cidade de Qunu (África do Sul). Formado em direito, foi presidente 

da África do Sul entre os anos de 1994 e 1999. Trata-se de: 

A) Thabo Mbeki.  

B) Kgalema Motlanthe.  

C) Jacob Zuma.  

D) Nelson Rolihlahla Mandela.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Barra Bonita - SC, é de competência administrativa comum do 

município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes 

medidas: 

A) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua 

procedência ou destino. 
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B) Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, 

quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falante ou qualquer outro meio de 

comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos a administração. 

C) Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 

histórico, artístico ou cultural. 

D) Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanha de órgãos públicos que 

não tenham caráter educativo, informativo ou de origem social, assim como publicidade da 

qual consome nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade 

ou servidores públicos. 


