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Prefeitura de Iporã do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 008/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Educação Infantil 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

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 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 

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 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 Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 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 Conhecimento Específico 
 

01. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, fica estabelecido que: 

A) Criança é a pessoa de até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade. 

B) Criança é a pessoa de até onze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre onze e 

dezoito anos de idade. 

C) Criança é a pessoa de até onze anos de idade completos, e adolescente aquela entre onze e 

dezessete anos incompletos. 

D) Criança é a pessoa de até onze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze anos 

e dezessete anos incompletos.  

 

02. A primeira meta do Plano Nacional de Educação (2014-2024) estabelece a universalização da 

educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade, para isso deverá ser 

ampliada a oferta de educação infantil em creches, atendendo, no mínimo: 

A) 50% das crianças de até três anos de idade. 

B) 40% das crianças de até quatro anos de idade. 

C) Metade das crianças de até cinco anos de idade.  

D) 30% das crianças de até quatro anos incompletos de idade. 

 

03. As metas iniciais do Plano Nacional de Educação, segundo os documentos oficiais, são o grupo 

responsável pela qualidade da educação básica, correspondendo ao nível mínimo de qualidade para tal 

nível da educação. Tais metas, por conta de suas características, são chamadas de: 

A) Complementares. 

B) Globalizantes.  

C) Estruturantes. 

D) Simplificadas.  

 

04. Leia: 

“Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, 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 mínimos vinculados pela Constituição 

Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.” 

Tal incumbência é dada pela Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional: 

A) Aos municípios. 
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B) Aos estados. 

C) À União. 

D) Às instituições particulares.  

 

05. Considerando as preocupações atuais com as propostas para uma educação infantil, é necessário 

considerar que a vida afetiva da criança deverá ter uma relação com a ação pedagógica: 

A) Focada na figura do professor e sua função auxiliar ao papel da família. 

B) De modo a ampliar o desenvolvimento sócio-afetivo da criança.  

C) Que limite a atuação afetiva da criança ao ambiente familiar. 

D) Paralela e semelhante a função parental, mantendo a criança emocionalmente confortável.  

 

06. A ação lúdica, se inserida no contexto da ação pedagógica, deve ser pensada: 

A) Como algo que deve ser construído através dos objetivos que serão alcançados pelas atividades 

propostas. 

B) Enquanto uma prática inspirada na contínua interação com a realidade e seu papel instrumental 

de “ensinar a viver”.  

C) Através dos meios que ela proporciona e não em seus fins, já que o brincar deverá ser prazeroso 

prioritariamente.  

D) Principalmente por meio de sua função acadêmica e de sua utilização no desenvolvimento de 

habilidades e da capacidade cognitiva da criança.  

 

07. Emília Ferreiro se preocupou com questões referentes ao processo de alfabetização de crianças – 

principalmente nas faixas de idade dos quatro aos seis anos – e com isso constatou aspectos 

importantes, reforçando suas propostas construtivistas. É incorreto afirmar que a pesquisadora 

descobriu que: 

A) As crianças desenvolvem uma hipótese própria baseada em uma lógica interna, por isso é 

necessário um método de alfabetização que adéque tais formas de pensar.  

B) Na sequência inicial da escrita a criança não consegue relacionar as letras aos sons da linguagem 

falada, buscando desenvolver sua própria maneira de escrita. 

C) A entonação das palavras e frases auxiliam as crianças a criarem hipóteses acerca de como essas 

palavras serão escritas. 

D) A relação inicial que a criança estabelece entre a fala e a escrita é muito diferente do que 

entendemos pela relação de fonemas e grafemas, já que ela desenvolve hipóteses próprias 

inicialmente.  
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08. São funções psicológicas superiores, segundo os estudos propostos por Lev Vygotsky, os seguintes 

tópicos, exceto: 

A) A somestesia, com suas variantes como a interocepção, exterocepção e propriocepção.  

B) A memória mediada e a capacidade de imaginação abstrata. 

C) A linguagem social com sua instrumentação simbólica e cultural. 

D) A atenção voluntária e sua capacidade de foco, assim como atividades mediadas.  

 

09. Nas etapas de desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget, a personificação é o ato de dar 

características, sentimentos e atributos humanos aos objetos, sendo uma particularidade comum ao 

estágio: 

A) Pré-operatório. 

B) Sensório-motor. 

C) Operatório concreto. 

D) Operatório formal.  

 

10. Dificuldades de aprendizagem são aspectos comuns ao trabalho pedagógico e precisam ser 

investigadas para descobrir quais as causas quando: 

A) Tão logo se apresente uma dificuldade específica ou global, já é necessário acompanhamento 

psicológico e psicopedagógico.  

B) As dificuldades se mostram persistentes e acompanham o histórico pedagógico da criança já há 

algum tempo. 

C) O professor descobrir que a criança está ficando para trás em relação ao restante da turma, 

demonstrando inaptidão para certas habilidades. 

D) A criança apresente reclamações e insatisfação com seus resultados, diagnosticando assim suas 

capacidades e limites subjetivos. 

 

11. Nesta tendência pedagógica há uma constante problematização da realidade, assim como das 

relações do homem com o meio e com outros indivíduos, objetivando sempre a progressiva 

transformação social: 

A) Libertadora. 

B) Tecnicista. 

C) Escola Nova. 

D) Não diretiva.  
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12. O projeto político-pedagógico de uma escola deverá ser revisado e repensado sempre que: 

A) Não adequar as possibilidades de diversidade comuns na atual sociedade.  

B) Não compreender as características próprias da atual equipe gestora, imprimindo sua 

identidade.  

C) Seus eixos estruturantes foram confusos ou que não sejam claros, atualizados e democráticos. 

D) Tiverem seus desafios pedagógicos desatualizados, não envolvendo as circunstâncias do mundo 

atual.   

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Analise o trecho abaixo. 

“Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é muito conhecida por suas tradições.” 

De acordo com as regras de pontuação, as vírgulas que isolam a expressão destacada no trecho são de 

uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adverbial antecipado. 

C) Facultativo, podendo ser substituídas por travessões. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 

 

14. Segundo o dicionário brasileiro da Língua Portuguesa, ilícito significa algo que é contrário às leis 

e/ou à moral, podendo ser, tal sentido, compreendido por seu sinônimo: 

A) Perigoso. 

B) Moral. 

C) Nefas. 

D) Lícito. 

 

15. A oração sublinhada no trecho abaixo é classificada sintaticamente como: 

“Não desanime, pois o ânimo é a alma do negócio.” 

A) Oração coordenada sindética explicativa. 

B) Oração coordenada sindética conclusiva. 

C) Oração subordinada adverbial final. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

16. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que relaciona o item à resposta correta: 

“Não consigo entender o ______________ você está triste comigo!”  
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A) Por que. 

B) Porque. 

C) Por quê. 

D) Porquê. 

 

17. “As estrelas parecem brilhar.”. Acerca da análise sintática, é correto afirmar que o período é: 

A) Simples. Formado por uma locução verbal, onde o sujeito é simples, ou seja, “As estrelas”. 

B) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, uma oração. 

C) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, duas orações. 

D) Composto, pois contém verbos independentes. Sujeito do verbo “parecer” é oracional: 

“Brilharem as estrelas”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. “O presidente Michel Temer afirmou no dia 26 de julho de 2018, durante discurso na 10ª cúpula do 

grupo BRICS, que um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia nunca esteve tão perto de ser 

fechado, e ressaltou a importância de um sistema de comércio internacional multilateral.”  

(Fonte: www.terra.com.br >acesso em 26 de julho de 2018) 

Assinale a alternativa incorreta, relacionada ao trecho acima: 

A) Índia e África do Sul pertencem ao BRICS. 

B) A 10ª cúpula do BRICS ocorreu na cidade de Johanesburgo. 

C) Um dos temas tratados na 10º cúpula do BRICS foi o estabelecimento da sede do Escritório 

Regional da Américas do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que terá sede em São Paulo 

e um escritório em Brasília. 

D) A Rússia teve sua participação suspensa na cúpula do BRICS, por motivos diplomáticos com a 

china. 

 

19. São cidades da Serra Catarinense: 

(__) Urupema; 

(__) São Joaquim; 

(__) Palhoça; 

(__) Imbituba. 

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-F. 
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B) F-V-V-F. 

C) V-V-F-F. 

D) V-V-V-F. 

 

20. “O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou na tarde do dia 26 de julho de 2018, uma plataforma 

digital com a relação de políticos que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. A 

consulta aos 7.431 nomes já pode ser feita na internet para orientar a população, partidos, coligações, 

candidatos e o próprio Ministério Público a obter mais informações sobre os candidatos das próximas 

eleições.” 

(Fonte: istoe.com.br > acesso em 27 de julho de 2018) 

Sobre o Tribunal de Contas da União - TCU é correto afirmar: 

A) Conhecido também como Corte de Contas, o TCU não é órgão colegiado.  

B) O Tribunal de Contas da União (TCU) é um tribunal administrativo. Julga as contas de 

administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais, 

bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte prejuízo ao erário. 

C) Tribunal de Contas da União (TCU) compõe-se de 22 ministros.  

D) Trata-se de órgão autônomo e dependente da União cuja missão principal é a de promover a 

defesa da ordem jurídica. 

 


