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Município de Itapiranga 

Estado de Santa Catarina 

 Edital de Processo Seletivo nº 03/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor Ensino Fundamental e Educação Infantil – Não Habilitado 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE 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: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimentos Específicos da área de atuação,  

Gerais da educação e Legislação 
 

01. Trata-se de um dos princípios da educação básica, segundo o disposto na Lei nº 9.394/96: 

A) Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da adolescência.       

B) Desvinculação entre a educação escolar e o trabalho  

C) Valorização da experiência extraescolar. 

D) Pluralismo de ideias e unicidade de concepções pedagógicas. 

 

02. Sobre a educação infantil, segundo o disposto na Lei nº 9.394/96 é correto afirmar: 

A) A educação infantil será gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. 

B) A educação infantil será gratuita às crianças de até 7 (sete) anos de idade. 

C) A educação infantil será gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, após ultrapassar essa 

idade os país terão que arcar com os custos da educação infantil. 

D) A educação infantil será gratuita às crianças de até 7 (sete) anos de idade, após ultrapassar essa 

idade os país terão que arcar com os custos da educação infantil. 

 

03. Sobre o conceito de aprendizagem na educação infantil defendido na literatura de Lev Vygotsky 

(1896- 1934), é incorreto afirmar: 

A) Na sua literatura Vygotsky, defendeu os efeitos da cultura presentes na aprendizagem infantil. 

B) Vygotsky acreditava na influência da cultura sobre o desenvolvimento infantil, mas isso não o 

tornou Freudiano. 

C) Vygotsky interessou-se principalmente pelo desenvolvimento cognitivo das crianças. 

D) Para Vygotsky, o conhecimento é adquirido pela criança pela simples internalização do saber. 

 

04. Sobre o desenvolvimento da criança no período Sensório Motor segundo a teoria de Jean Piaget 

(1896-1980), analise: 

 I – As crianças utilizam o corpo e os sentidos para compreender o mundo exterior; 

 II – Ao final deste período a criança começa a utilizar os esquemas mentais, assim como os aspectos 

físicos para aprender; 

 III – É principalmente neste período que a criança utiliza o Faz de Conta nas brincadeiras. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
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D) Todos os itens estão corretos. 

 

05. O Jean Piaget (1896-1980) é conhecido como o teórico criador do conceito dos: 

A) Estágios de Reabilitação. 

B) Estágios dos Esquemas Mentais. 

C) Estágios Operacionais. 

D) Estágios Cognitivos. 

 

06. Assinale a alternativa correta sobre o Cuidar e o Educar na educação Infantil: 

A) Cuidar e educar são ações que devem ser previstas apenas no âmbito da educação social, excluindo 

essas ações do currículo da educação regular. 

B) Cuidar e educar é desenvolver a ação pedagógica de consciência, estabelecendo uma visão 

integrada do desenvolvimento da criança com base em concepções que respeitem a diversidade, 

o momento e a realidade, peculiares à infância. 

C) Cuidar e educar são dimensões da educação infantil que devem ser totalmente desmembradas. 

D) Cuidar e educar são princípios da educação infantil, contudo o cuidar não está incluído como 

currículo oficial como ação do professor. 

 

07. Analise sobre a primeira infância: 

(__) A primeira infância compreende os primeiros seis anos de vida de uma criança; 

(__) Na primeira infância o cérebro infantil é duas vezes mais ativo que o cérebro de um adulto; 

(__) Na primeira infância é necessário que os professores adotem medidas de ensino, que proporcionem 

condições básicas para esse progresso intelectual das crianças; 

(__) A primeira infância deve ser entendida pelos professores como uma etapa em que não ocorre 

desenvolvimento psicomotor. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, marque a alternativa que 

apresenta a ordem correta, de cima para baixo: 

A) V-F-F-V. 

B) V-V-F-V. 

C) V-V-V-F. 

D) V-V-F-F. 

 

08. Segundo o disposto na Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: 

A) Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 
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B) Progressiva universalização do ensino médio privado. 

C) Progressiva universalização do ensino médio técnico. 

D) Progressiva universalização do ensino médio prático. 

 

09. Complete a lacuna corretamente com base no Estatuto da Criança e do Adolescente: 

“O direito ao respeito consiste na __________________________ da integridade física, psíquica e moral da criança 

e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias 

e crenças, dos espaços e objetos pessoais.” 

A) Capacidade. 

B) Oportunidade. 

C) Inviolabilidade. 

D) Violação. 

 

10. Leia com atenção: 

“No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto 

social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de 

cultura. Os municípios, com apoio uns dos outros, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e 

espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.” 

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o trecho acima:  

A) Apenas a primeira frase está correta. 

B) Apenas a última frase está correta. 

C) Está totalmente correto. 

D) Está totalmente incorreto. 

 

11.  Assinale a alternativa correta, referente ao Brincar na Educação Infantil: 

A) Basear a educação infantil no conceito de brincar é descaracterizar a aprendizagem necessária a 

esta etapa da educação. 

B) Quando brinca a criança se distrai e não consegue adquirir o conhecimento, por este motivo a 

brincadeira deve ser apenas momentânea na educação infantil. 

C) O brincar é importante, pois oferece a criança oportunidade de desenvolver habilidades 

cognitivas, por meio do faz-de-conta. 

D) O brincar é considerado item a parte na educação deve promover apenas momentos de prazer 

para a criança. 

 

12. Sobre a importância da literatura na Educação Infantil, analise: 
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 I – Ler para as crianças despertas nelas o interesse pelos livros; 

 II – A literatura infantil deve ter linguagem de simples entendimento para as crianças; 

 III – Na escolha dos livros que irá ler para seus alunos o educador deve optar pelos livros com 

figuras e imagem, que possam despertar o imaginário dos alunos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

13.  O ciclo da avaliação na Educação Infantil deve ser constituído, por: 

(__) Concepção da avaliação; 

(__) Definição dos conceitos de reprovação; 

(__) Planejamento da avaliação; 

(__) Instrumentos utilizados na avaliação. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, marque a alternativa que 

apresenta a ordem correta, de cima para baixo: 

A) V-F-V-V. 

B) V-V-F-V. 

C) V-V-V-F. 

D) V-V-F-F. 

 

14. Três em cada dez jovens e adultos de 15 a 64 anos no país (29% do total, o equivalente a cerca de 38 

milhões de pessoas) são considerados analfabetos funcionais. Esse grupo tem muita dificuldade de 

entender e se expressar por meio de letras e números em situações cotidianas, como identificar as 

principais informações em um cartaz de vacinação ou fazer contas de uma pequena compra. Há dez anos, 

a taxa de brasileiros nessa situação está estagnada, como mostraram os dados de 2018 do: 

A) IBGE Social. 

B) Indicador Social de Alfabetização (ISA). 

C) IDEB. 

D) Indicador do Alfabetismo Funcional (INAF). 

 

15. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“Algumas crianças cegas ________________ podem manifestar maneirismos e comportamentos ________________ 

porque a falta de visão compromete a imitação e deixa um vazio a ser ___________________.” 
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A) Congênitas – Estereotipados – Preenchido. 

B) Unigênitas – Atávicos – Reduzido. 

C) Crônicas – Mecânicos – Ampliado. 

D) Adquiridas – Falsos – Desconsiderado. 

 

16. O trabalho de desenvolvimento da motricidade quando iniciado nos anos iniciais é capaz de evitar 

principalmente: 

A) O sedentarismo. 

B) O desenvolvimento de problemas genéticos.  

C) Problemas de relacionamento familiar. 

D) Problemas na aprendizagem. 

 

17. No passado, o cuidado e a educação das crianças eram exclusivamente tarefas da família. 

Posteriormente, as crianças passaram a ser vistas como “pequenos adultos” e tinham que trabalhar logo 

cedo, quando alcançavam certo grau de independência. Já, nos dias atuais:  

A) Não é diferente, as crianças não tem seu espaço na sociedade. 

B) São seres de direitos, mas de responsabilidade da escola e do Estado.  

C) São devidamente inseridos na sociedade, e com todos os seus direitos garantidos por lei.   

D) São educadas apenas para a realização do trabalho. 

 

18. Emília Ferreiro desenvolveu suas pesquisas sobre a alfabetização, baseada na teoria: 

A) Comportamentalista. 

B) Construtivista. 

C) Interacionista. 

D) Intervencionista. 

 

19. São características da Tendência Pedagógica Libertaria: 

 I – As práticas escolares são baseadas na democracia; 

 II – A metodologia está relacionada com a vivência; 

 III – O professor assume o papel de orientador, e não impõe suas ideias. 

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. 
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20. O Projeto Politico Pedagógico – PPP é pedagógico, pois: 

A) Reúne propostas de ações para a realização de mudanças. 

B) Reúne propostas de ações não concretas a executar durante determinado período de tempo. 

C) Define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

D) Define e organiza os gastos com o processo de ensino e aprendizagem. 

 


