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Município de Mondaí 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

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. Para Piaget, mais do que buscar a acumulação de conteúdos, a escola deveria se preocupar em 

ensinar o aluno a, exceto: 

A) Pensar. 

B) Construir suas verdades. 

C) Demonstrar suas verdades. 

D) Se submeter aos ditames sociais. 

 

02. O principal livro de Paulo Freire se intitula: 

A) A Formação do Símbolo na Criança. 

B) Pedagogia do Oprimido. 

C) O Nascimento do Pensamento na Criança. 

D) A Criança e o Número. 

 

03. Enquadra-se como instituição privada de ensino:  

A) Filantrópicas. 

B) Laicas. 

C) Federais. 

D) Autárquicas. 

 

04. Para Piaget, o desenvolvimento sintético mútuo e progressivo é acompanhado de quatro processos. 

Não é um deles:  

A) Esquema. 

B) Assimilação. 

C) Sensibilização. 

D) Equilíbrio. 

 

05. “A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e 

sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” 

O trecho acima foi extraído literalmente da (o): 

A) Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

B) Constituição Federal. 

C) Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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D) Parâmetro Curricular Nacional. 

 

06. Para Emília Ferreiro, no Nível Alfabético, a criança entende que, exceto: 

A) O analfabetismo funcional basta. 

B) A sílaba não pode ser considerada uma unidade e pode ser separada em unidades menores. 

C) A identificação do som não é garantia de identificação da letra, o que pode gerar as famosas 

dificuldades ortográficas. 

D) A escrita supõe a necessidade da análise fonética das palavras.    

 

07. É incorreto afirmar tendo em vista o pensamento de Piaget: 

A) O objetivo da educação é doutrinação do pensamento do aluno. 

B) O objetivo da educação é formar indivíduos autônomos do ponto de vista intelectual e moral. 

C) A escola deve formar o aluno de modo que ele aprendesse a construir conhecimentos tanto no 

domínio intelectual quanto moral. 

D) Cabe ao professor entender a perspectiva de seus alunos para propor-lhes questões, problemas 

e desafios a serem resolvidos. 

 

08. Ao propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos, Paulo 

Freire condenava o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas, que ele qualificou de: 

A) Escolarização Crítica. 

B) Educação Bancária. 

C) Educação Política. 

D) Escolarização Invasiva. 

 

09. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com a Constituição Federal: 

(__) - As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

(__) - É vedado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei; 

(__) - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito privado objetivo; 

(__) - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. 

A) F-F-V-V. 

B) V-V-F-F. 

C) V-F-F-V. 
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D) F-V-F-V. 

 

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

“A valorização da cultura do aluno é a chave para o processo de conscientização _______________________ por 

___________________________ e está no âmago de seu método de alfabetização, formulado inicialmente para o 

ensino de adultos. Basicamente, o método propõe a identificação e catalogação das palavras-chave do 

vocabulário dos alunos - as chamadas palavras _______________________________. Elas devem sugerir situações 

de vida comuns e significativas para os integrantes da comunidade em que se atua.” 

A) Repudiado – Jean Piaget – Flanadoras. 

B) Repudiado – Emília Ferreiro – Emancipadoras. 

C) Preconizado – Lev Vygotsky – Formadoras. 

D) Preconizado – Paulo Freire – Geradoras. 

 

11. As instituições que atuam na educação infantil: 

I - Devem criar procedimentos para a avaliação do desenvolvimento das crianças; 

II - Nelas, a avaliação infantil deve ter como objetivo a seleção, a promoção ou a classificação dos 

pequenos. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos estão incorretos. 

D) Ambos estão corretos. 

 

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

“O educador deve considerar a Zona de Desenvolvimento ________________ de _______________, a lei de equilíbrio 

e desequilíbrio de Piaget e a internalização do conhecimento e trabalhar com hipóteses, no contexto 

escolar, com visão de processo, aceitando a problematização, dentro da visão dialética _______________.” 

A) Proativa – Piaget – Exógena. 

B) Reativa – Piaget – Endógena. 

C) Decimal – Vygotsky – Intrínseca. 

D) Proximal – Vygotsky – Holística. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Não deveria ser acentuada a seguinte palavra: 

A) Cômodo. 

B) Asteróide. 

C) Também. 

D) Sifá. 

 

14. Sobre o imperativo, é incorreto afirmar: 

A) Expressa ordem, conselho, convite, súplica, pedido. 

B) Fala-se diretamente a um interlocutor. 

C) Habitualmente são usadas apenas as pessoas que indicam os ouvintes. 

D) É um tempo verbal e não um modo verbal.   

 

15. Para separar termos da mesma função (termos coordenados) usa-se: 

A) Vírgula. 

B) Reticências. 

C) Travessão. 

D) Aspas. 

 

16. Está incorreto quanto à concordância: 

A) Ela tem irmão e primo pequeno. 

B) As nossas meninas são mais felizes. 

C) O aluno resolveu mesmos os problemas. 

D) É necessária muita paciência. 

   

17. Não corresponde a sinônimos: 

A) Fulgurante – Brilhante. 

B) Ventura – Felicidade. 

C) Fugaz – Odor. 

D) Ansioso – Aflito.  
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Corresponde ao período da história brasileira em que a extração e comercialização de látex para 

produção da borracha foram atividades basilares da economia: 

A) Ciclo da Saraiva.  

B) Revolução Látex.  

C) Revolução Amazônica.  

D) Ciclo da Borracha.  

 

19. Em 1889 houve a Proclamação da República, banimento da Família Imperial e formação de um 

Governo Provisório chefiado por: 

A) Floriano Peixoto.  

B) Deodoro da Fonseca.  

C) Prudente de Morais.  

D) Campos Sales.  

 

20. Leia com atenção: 

I - É formada por 7 (sete) Unidades de Federação; 

II - Os planaltos da região são formados principalmente pelos Planaltos das Guianas, onde sua 

origem está nos escudos cristalinos e se estende até a divisa do Brasil com a Venezuela e as Guianas; 

III - Também é nessa região que se pode encontrar o ponto mais alto do país, o Pico da Neblina.  

Os itens acima fazem referência a seguinte Região Brasileira:  

A) Região Nordeste.  

B) Região Centro-oeste.  

C) Região Norte.  

D) Região Sudeste.  

 


