MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 002/2018
13 DE FEVEREIRO DE 2018

CARGO:
Professor de Educação Infantil - Habilitado
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 13 de fevereiro
de 2018, após as 14h00min, no site www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 14 de fevereiro de 2018.

Língua Portuguesa

04) Complete as sentenças:

01) Identifique a assertiva que apresenta a
ordem correta de preenchimento das frases a
seguir:

“Os marinheiros desceram ............... terra para
conhecer aquele belo lugar. Ficaram ............. toa
por algumas horas; como o capitão não sabia
de nada tinham que ficar ............... escondidas.
Fizeram muitas compras, todas ......... vista
porque ............ prazo ninguém queria vender.”

1. Fernando aprendeu como ......................... um
cavalo para passear.
2. A família não tinha dinheiro para ................... a
dívida.
3. A baleia .............. nas profundezas do oceano.
4. A prefeita ................................ a presença no
almoço beneficente.
Respeitando a ordem
aparecem, temos:
a)
b)
c)
d)
e)

em

que

as

Temos, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

frases

à – a – as – à – a
à – a – às – a – à
a – à – às – à – a
a – à – as – a – à
à – a – às – à – a

05) Com frequência lemos nos meios de
comunicação frases ambíguas. A ambiguidade
acontece pela falta de clareza em uma
expressão. Marque a única sentença que não
apresenta problemas em relação ao mencionado
anteriormente:

arriar – costear – emergiu - retificou
arrear – custear – imergiu - retificou
arriar – custear – emergiu - retificou
arrear – custear – imergiu - ratificou
arrear – costear – emergiu - ratificou

02)
a) As crianças viram um palhaço passar pela
janela.
b) Fabiana pediu a Paulo para assinar o divórcio.
c) Manifestantes jogaram papéis na praça, o que
deixou a cidade suja.
d) O prefeito conversou com o manifestante em sua
casa.
e) Meu cachorro não gostou do seu sofá.
Conhecimentos Gerais
06) Recentemente a Diretoria de Vigilância
Epidemiológica (DIVE/SC) lançou um alerta
sobre o aumento no número de acidentes por
animais peçonhentos envolvendo lagartas da
espécie Lonomia obliqua, na região Oeste do
estado. As lagartas também são conhecidas
popularmente como __________. As lagartas da
espécie Lonomia obliqua podem causar
acidentes graves, uma vez que seu veneno
provoca insuficiência renal, distúrbios na
coagulação e sangramentos. Assinale a
alternativa que contempla corretamente o
trecho acima:
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Na imagem acima temos
linguagem denominada:
a)
b)
c)
d)
e)

uma

figura

de

Metonímia
Prosopopeia
Redundância
Hipérbole
Anacoluto

a)
b)
c)
d)
e)

03) Todas as frases abaixo apresentam formas
no plural incorretamente grafadas, exceto uma.
Indique-a:
a) Os troféis foram roubados do museu.
b) Na verdade, não passavam de três charlatães.
c) Os cidadões entraram furiosos na Câmara de
Vereadores.
d) Os ladrões foram presos e estavam de posse de
dois revólvers.
e) Deixou os grões da laranja jogados no chão da
cozinha.

Taturana.
Espinha de peixe.
Rosa ferroante.
Mariposa.
Piolho de cobra.

07) Em 2018, que dia será comemorada a
Páscoa?
a)
b)
c)
d)
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21 de abril.
28 de março.
05 de abril.
25 de março.

Conteúdos Específicos

e) 01 de abril.
08) Recentemente o __________ divulgou que
os cidadãos catarinenses poderão acessar a
versão eletrônica ____________________. O
serviço funciona por meio de um aplicativo
gratuito, que pode ser baixado pela Google Play
Store e pela Apple Store. O documento que fica
disponível no smartphone do usuário, tem o
mesmo valor jurídico que o documento
impresso. Assinale a alternativa que contempla
corretamente os trechos acima:

11) Acerca das atribuições do cargo/função de
Professor de Educação Infantil é correto afirmar,
exceto:
a) Colaborar com as atividades de articulação da
escola com as famílias e a comunidade.
b) Executar o trabalho diário de forma a se
vivenciar um clima de respeito mútuo e de
relações que conduzam à aprendizagem.
c) Manter com os colegas o espírito de apatia e
hostilidade indispensável à eficiência da obra
educativa.
d) Realizar com clareza, precisão e presteza, toda
escrituração
referente
à
execução
da
programação, frequência e aproveitamento dos
alunos.
e) Zelar pela conservação dos bens materiais,
limpeza e o bom nome da escola.

a) DER/SC - do Registro Geral (RG-e).
b) CONTRAN - do Cadastro da Pessoa Física
(CPF-e).
c) DETRAN/SC - da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH-e).
d) CONTRADIFE - da Certidão de Nascimento (CNe).
e) DENATRAN - da Carteira do SUS (CSUS-e).

12) Em relação a História da Educação, no
Período Jesuítico, é correto afirmar, exceto:

09) Recentemente, na quarta-feira (24/01/2018), por
unanimidade, os três desembargadores da 8ª Turma
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4)
votaram em favor de manter a condenação e
__________ a pena de prisão por corrupção passiva
e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá
(SP). Essa decisão foi aplicada ao ex-Presidente
__________. Assinale a alternativa que contempla
corretamente os trechos acima:
a)
b)
c)
d)
e)

a) A primeira escola do Brasil foi fundada na cidade
de Salvador em 1549.
b) A primeira política educacional no Brasil, é a
empreendida pelos jesuítas de 1549 até 1759.
c) Os jesuítas estabeleceram os caminhos da
educação estruturada no “Ratio Studiorum”.
d) Os colégios dos jesuítas ministravam educação
elementar, tendo como principais participantes
as mulheres.
e) Os jesuítas, em 1552, já tinham três escolas de
instrução elementar, onde se ensinavam latim e
português.

Aumentar - Luiz Inácio Lula da Silva.
Diminuir - Fernando Henrique Cardoso.
Manter - Luiz Inácio Lula da Silva.
Aumentar - Fernando Collor de Mello.
Diminuir - Luiz Inácio Lula da Silva.

13) Acerca dos pressupostos curriculares da
Educação Infantil, é importante a organização
de situações de aprendizagem e/ou projetos
pedagógicos adequados a possiblidade e aos
interesses da criança que oportunizem:

10) As eleições são de grande importância, pois
é o momento onde a população tem a
oportunidade de eleger seus representantes
através do voto. Nas eleições gerais que
acontecem no Brasil em 2018, os brasileiros vão
as urnas para eleger seus representantes para
os seguintes cargos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
a)
b)
c)
d)
e)

I. O conhecimento espaço-temporal.
II. O conhecimento social.
III. O desenvolvimento da oralidade, do faz de
conta e da representação.
IV. O desenvolvimento motor.

Presidente da República.
Governadores.
Senadores.
Deputados Federais/Estaduais.
Desembargadores.
Ministros.

a)
b)
c)
d)
e)

Somente I, II e IV estão corretos.
Somente I, III e IV estão corretos.
Somente I e IV estão corretos.
Somente V e VI estão incorretos.
Todos estão corretos.

Somente I e IV estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente I e II estão corretas.
Somente I, II e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

14) De acordo com a avaliação na Educação
Infantil e seus princípios metodológicos, são
corretos, exceto:
a) Observação frequentes e contínuas sobre as
manifestações de cada criança.
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dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, é dever,
exceto:

b) Ação mediadora, acompanhando a dinâmica do
processo de construção do conhecimento.
c) Elaboração de relatórios coletivos, nunca
individual para cada criança.
d) Análise
reflexiva
do
processo
de
desenvolvimento individual da criança.
e) Diálogo permanente com outros professores e
pais.

a)
b)
c)
d)
e)

15) Segundo Jean Piaget, há quatro estágios
básicos do desenvolvimento cognitivo. O
segundo estágio descrito por Piaget, se
caracteriza pelo surgimento da capacidade de
dominar a linguagem e a representação do
mundo por meio de símbolos. A criança
continua egocêntrica e ainda não é capaz,
moralmente, de se colocar no lugar de outra
pessoa. Trata-se de qual estágio:
a)
b)
c)
d)
e)

18) Acerca do Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei n° 8.069/1990, art. 70-A,
_______________________deverão atuar de
forma articulada na elaboração de políticas
públicas e na execução de ações destinadas a
coibir o uso de castigo físico ou de tratamento
cruel ou degradante e difundir formas não
violentas de educação de crianças e de
adolescentes. Assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna acima:

Estágio sensório-motor.
Estágio das operações formais.
Estágio das operações concretas.
Estágio pré-operacional.
Estágio das operações fundamentais.

a) Os pais, a escola e o Município
b) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
c) A escola e os Municípios
d) Os Estados e os Municípios
e) Os Estados, os Municípios, as escolas e os pais

16) Acerca da importância da literatura infantil
na infância, analise o trecho abaixo e assinale a
resposta correta:

19) De acordo com Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 13,
participar
da
elaboração
da
proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos;
estabelecer estratégias de recuperação para os
alunos de menor rendimento e; ministrar os dias
letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados
ao
planejamento,
à
avaliação
e
ao
desenvolvimento profissional, é incumbência:

(PARTE 1) Crianças ainda não alfabetizadas
podem até não entender todo o enredo de uma
história, mas a leitura em voz alta os coloca em
contato com outras dimensões das linguagens
oral e escrita, e que serão importantes em seu
desenvolvimento.
(PARTE
2)
Para
o
desenvolvimento da leitura da criança, é de
fundamental importância que pais e educadores
sejam modelos de leitores. (PARTE 3) A
literatura infantil abre portas para o universo da
imaginação, incentivando a criança desde muito
cedo a praticar a leitura prazerosa. O hábito da
leitura além de ser fonte de lazer, aumenta a
proficiência da escrita e da própria leitura,
contribuindo para a formação de uma sociedade
com cidadãos leitores, pensantes e críticos.
a) Parte 1 está correta e parte
incorretas.
b) Parte 1 e 2 estão corretas e
incorreta.
c) Parte 3 está correta e parte
incorretas.
d) Parte 2 e 3 estão corretas e
incorreta.
e) Parte 1, 2 e 3 estão corretas.

da família
da comunidade
da sociedade em geral
do poder público
da escola

a)
b)
c)
d)
e)

2 e 3 estão

dos estabelecimentos de ensino
das escolas
dos docentes
dos gestores
dos Municípios

20) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 26, §
8º, a exibição de filmes de produção nacional
constituirá
componente
curricular
complementar integrado à proposta pedagógica
da escola, sendo a sua exibição obrigatória por:

parte 3 está
1 e 2 estão
parte 1 está

a)
b)
c)
d)
e)

17) Em relação ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei n° 8.069/1990, art. 4º,
assegurar,
com
absoluta
prioridade,
a
efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
4

no mínimo, 1 (uma) hora mensal.
no máximo, 40 (quarenta) minutos mensais.
no mínimo, 40 (quarenta) minutos mensais.
no máximo, 1 (uma) hora mensal.
no mínimo, 2 (duas) horas mensais.

