
MUNICÍPIO DE RIQUEZA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 007/2017 

17 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

CARGO: 
Professor de Educação Infantil 

 
INSTRUÇÕES 

Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 18 de dezembro 
de 2017, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 19 e 20 de dezembro de 2017. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Complete as sentenças com a palavra 
correta para o contexto: 
 
1. A prova é realizada para =.................. o 

conhecimento do aluno. 
2. A baleia =................... nas profundezas do 

oceano. 
3. Para =........... o cavalo a menina precisou de 

ajuda do cuidador. 
4. Têm palavras que perderam o =................ 
 
Respeitando a ordem em que as frases 
aparecem, temos: 
 
a) alferir – emergiu – arrear - acento 
b) aferir – imergiu – arriar - assento 
c) aferir – imergiu – arrear -  acento 
d) alferir – emergiu – arriar - assento 
e) aferir – emergiu – arriar - assento 
 
02) Na sentença: “Ainda que demore, 
conseguiremos a vitória.” a locução conjuntiva 
Ainda que estabelece ideia de: 
 
a) concessão 
b) explicação 
c) comparação 
d) modo 
e) alternância 
 
03) Dadas as sentenças: 
 
1. Paulo gosta muito de ler, aliás, desde 

pequeno foi apaixonado por livros. 
2. Fabiana trabalha na escola; Leonardo, em 

uma pizzaria. 
3. No mês passado, pintou toda a casa para 

facilitar a venda. 
 
Sobre o emprego correto da vírgula: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Somente 1 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 está correta. 
e) Todas apresentam erro. 
 
04) Somente uma das frases abaixo utiliza o 
acento indicador de crase corretamente, aponte-
a: 
 
a) Coma àquela maçã. 
b) Manuela preferia sair à noite. 
c) Ficou frente à frente com o pai da moça. 
d) Todas as tardes andava à cavalo. 
e) Raul somente compra à  prazo. 
 
 
 
 

05) 

 Disponível em: www.verdesazeitonas.blogspot.com.br 
Acesso: 21/11/2017. 

 
A expressão “morto de fome” é uma figura de 
linguagem denominada: 
 
a) metonímia 
b) pleonasmo 
c) eufemismo 
d) onomatopeia 
e) hipérbole 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Qual foi o time que se consagrou campeão 
do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017 
da Série A (61ª edição)?   
  
a) Grêmio. 
b) Palmeiras. 
c) Santos. 
d) Corinthians. 
e) Cruzeiro. 
 
07) Em 2018 o Município de Riqueza (SC) 
completará quantos anos desde sua fundação? 
 
a) 25 
b) 26 
c) 27 
d) 28 
e) 29 
 
08) Acerca do Município de Riqueza (SC), leia as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 

I. O Município denominou-se “Riqueza” por 
haver muita madeira de lei, tais como: 
Cedro, Gabriúva, Angíco, Grápia e outras, 
as quais tinham um elevado preço 
constituindo assim uma verdadeira Riqueza 
em madeira.  

II. O clima predominante no Município é 
subtropical úmido. 

III. O Município é banhado pelos Rios Antas, 
Iracema, e vários riachos e córregos. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
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09) O Município de Riqueza (SC) foi elevado à 
categoria de município com a denominação de 
Riqueza, pela Lei Estadual n.º 8.479, 
desmembrado do Município de: 
 
a) Mondaí (SC). 
b) Iraceminha (SC). 
c) Caibi (SC). 
d) Descanso (SC). 
e) Cunha Porã (SC). 
 
10) Recentemente completou um ano desde a 
tragédia da Chapecoense. A investigação sobre a 
responsabilidade da queda do avião ainda está em 
tramitação. Os governos da Colômbia, Bolívia e 
Brasil estão envolvidos nos processos 
investigativos. A tragédia ocorreu no dia 29 de 
novembro de 2016 na Colômbia, quando morreram: 
 
a) 71 pessoas. 
b) 121 pessoas. 
c) 76 pessoas. 
d) 68 pessoas. 
e) 77 pessoas. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Método Montessori é o nome que se dá ao 
conjunto de teorias, práticas e materiais 
didáticos criado ou idealizado inicialmente 
por Maria Montessori. De acordo com sua 
criadora, o ponto mais importante do método é, 
não tanto seu material ou sua prática, mas a 
possibilidade criada pela utilização dele de se 
libertar a verdadeira natureza do indivíduo, para 
que esta possa ser observada, compreendida, e 
para que a educação se desenvolva com base 
na evolução da criança, e não o contrário. Os 
pilares educacionais citados por Montessori 
são: 
 

I. Autoeducação 
II. Educação como ciência 

III. Educação Cósmica 
IV. Ambiente Preparado 
V. Adulto Preparado 

VI. Criança Equilibrada 
 
a) Somente I, II, V e VI estão corretas. 
b) Somente II, III e VI estão corretas. 
c) Somente III está incorreta. 
d) Somente V está incorreta. 
e) Todas estão corretas. 
 
12) Vygotsky atribuía um papel preponderante 
às relações sociais na aprendizagem, tanto que 
a corrente pedagógica que se originou de seu 
pensamento é chamada de: 
 
a) Inatismo  
b) Ambientalismo   
c) Socioconstrutivismo  

d) Pedagogia Libertadora 
e) Empirismo 
 
13) A criança constrói o conhecimento na sua 
interação com o objeto, entendido como o seu 
próprio corpo, as coisas, as pessoas, os 
animais, a natureza, os fenômenos do mundo 
físico em geral.  Ao nascer, cada criança 
apresenta processos internos que lhe 
possibilitam a aprendizagem, mas que resultam 
em desenvolvimento a partir, essencialmente, 
da sua experiência com o meio e das condições 
que o meio lhe oferece para isso. O trecho 
acima refere-se a uma concepção de: 
 
a) Paulo Freire 
b) Carl Rogers 
c) Libâneo  
d) Rubem Alves 
e) Jean Piaget 
 
14) Como elementos essenciais ao 
delineamento de uma proposta pedagógica, 
torna-se necessário analisar os componentes 
curriculares que se articulam para compor o 
planejamento em Educação Infantil que, por sua 
vez, irão nortear o processo avaliativo. Compõe 
o planejamento da Educação Infantil: 
 

I. Áreas do desenvolvimento infantil. 
II. Áreas de conhecimento. 

III. Atividades, práticas e projetos pedagógicos. 
 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I e II estão corretas. 
d) Somente III está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
15) Acerca do brincar no processo de 
ensino/aprendizagem analise as assertivas e 
assinale a resposta correta:  
 

I. Brincar é uma importante forma de 
comunicação, através da brincadeira a 
criança pode reproduzir o seu cotidiano. 

II. O ato de brincar possibilita o processo de 
aprendizagem da criança, pois facilita a 
construção da reflexão, da autonomia e da 
criatividade, estabelecendo, desta forma, 
uma relação estreita entre jogo e 
aprendizagem. 

III. É importante que jogos e brincadeiras 
sejam sempre utilizados para o processo de 
ensino/aprendizagem. Devem ser sempre 
dirigidos e orientados pelo professor.  

IV. Através do brincar a criança pode 
desenvolver capacidades importantes como 
a atenção, a memória, a imitação, a 
imaginação, ainda propiciando à criança o 
desenvolvimento de áreas da personalidade 
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como afetividade, motricidade, inteligência, 
sociabilidade e criatividade. 

 
a) Somente I e IV estão corretas. 
b) Somente I, III e IV estão corretas. 
c) Somente II está incorreta. 
d) Somente III está incorreta. 
e) Todas estão corretas. 
 
16) De acordo com a Lei n° 9.394/1996, art. 19, 
as instituições de ensino dos diferentes níveis 
classificam-se nas seguintes categorias 
administrativas: 
 

I. Públicas, assim entendidas as criadas ou 
incorporadas, mantidas e administradas 
pelo Poder Público. 

II. Privadas, assim entendidas as mantidas e 
administradas por pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado. 

III. Particulares, assim entendidas as criadas e 
mantidas por pessoas jurídicas de direito 
privado.  

 
a) Somente I está correta. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente I e II estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
17) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 6o, é 
dever ___________________ efetuar a matrícula 
das crianças na educação básica a partir dos 
_____________ anos de idade. Assinale a 
alternativa que completa corretamente as 
lacunas acima:  
 
a) dos pais ou responsáveis – 4 (quatro) 
b) dos pais – 5 (cinco) 
c) dos pais ou responsáveis  – 3 (três) 
d) dos pais ou responsáveis – 5 (cinco) 
e) dos pais – 3 (três)  
 
18) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 9º, a 
União incumbir-se-á de: 
 
a) Elaborar os Paramentos Curriculares Nacionais, 

em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios.  

b) Elaborar as teorias e Práticas da Educação, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios. 

c) Elaborar e organizar a educação básica, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios.  

d) Elaborar o Plano Nacional de Educação, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios.  

e) Elaborar a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, em colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

 
19) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 24, 
inciso V, a verificação do rendimento escolar 
observará os seguintes critérios, exceto:  
 
a) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho 

do aluno, com prevalência dos aspectos 
quantitativos sobre os qualitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de 
eventuais provas finais.  

b) Possibilidade de aceleração de estudos para 
alunos com atraso escolar. 

c) Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 
mediante verificação do aprendizado. 

d) Aproveitamento de estudos concluídos com 
êxito. 

e) Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 
preferência paralelos ao período letivo, para os 
casos de baixo rendimento escolar, a serem 
disciplinados pelas instituições de ensino em 
seus regimentos. 

 
20) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 27, os 
conteúdos curriculares da educação básica 
observarão, ainda, as seguintes diretrizes, 
exceto:  
 
a) A difusão de valores fundamentais ao interesse 

social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 
respeito ao bem comum e à ordem democrática. 

b) Consideração das condições de escolaridade 
dos alunos em cada estabelecimento. 

c) Orientação para o trabalho. 
d) Orientação para a cidadania.  
e) Promoção do desporto educacional e apoio às 

práticas desportivas não-formais. 
 
 
 
 
 
 
 


