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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia os textos publicitários 01 e 02 para responder às perguntas de 01 a 05: 

 

TEXTO 01  

 

 
 

TEXTO 02 

 

 

01. Em relação à frase: “A digital de cada um faz a diferença” e o recurso das imagens nos textos 

publicitários é correto o que se afirma em: 

A) O recurso da imagem do dedo e a palavra digital é para ficar claro o que é a digital. 

B) Os diferentes sentidos atribuídos às imagens e à frase se chama polissemia. 

C) Não há sentido polissêmico entre imagem e frase por se tratar de um chamado para 

cadastramento biométrico. 

D) As imagens representam diferentes etnias e, por isso, não se relacionam com a frase, porque a 

digital é única para cada cidadão.  
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02. Nas frases: “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais”, os verbos em destaque estão: 

A) No presente do subjuntivo. 

B) No presente do indicativo. 

C) No futuro do presente. 

D) No modo imperativo. 

 

03. Nas frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, o uso da preposição para:  

A) Está correto nas duas frases, porque pra é uma simplificação de para. 

B) Está correto apenas na segunda frase. 

C) Está correto nas duas frases, porque quando usada em sequência se usa pra. 

D) Está correto apenas na primeira frase, porque em campanha publicitária o uso padrão da 

linguagem dificulta a compreensão da população. 

 

04. Passando as frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, para a terceira pessoa do 

plural teremos: 

A) Vêm pra biometria. Venham para a biometria. 

B) Veem pra biometria. Venham para a biometria. 

C) Vêm pra biometria. Venhamos para a biometria. 

D) Veem pra biometria. Venhamos para a biometria. 

 

05. Em “A digital de cada um faz a diferença” temos: 

A) Duas orações, uma frase e período composto. 

B) Uma oração, duas frases e período simples. 

C) Uma oração, uma frase e período simples. 

D) Duas orações, duas frases e período composto. 

 

Matemática 

 

06. A estatística para dados não grupados pode ser dividida em vários pontos para comporem uma 

análise dos resultados encontrados. Um dos primeiros pontos a se trabalhar são as medidas de 

tendência central. Qual das opções abaixo está relacionada somente a Medidas de Tendência 

Central? 

A) Média – Moda – Desvio Padrão. 

B) Média Aritmética – Média Harmônica – Média Geométrica. 
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C) Assimetria – Média Geométrica – Variância. 

D) Ponto Médio – Amplitude Total – Mediana. 

 

07. Um dos pontos mais complicados para os alunos trabalhar na prática nas salas de aula se 

denomina trigonometria. Nesses conteúdos existem uma enormidade de identidades trigonométricas 

marque qual das abaixo é verdadeira. 

A) Sen (x) + Cos (x) = Tg (x) + Cossec (x) + 1. 

B) Tg² (x) + Cotg² (x) = 1. 

C) Sen² (x) + Cos² (x) = 1. 

D) a² + b² = 1.   

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Considere o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Maravilha/SC e assinale a alternativa 

correta: 

A) O Vice-Prefeito poderá se recusar a substituir ou suceder o Prefeito, não havendo punição pela 

recusa, ainda que injustificada. 

B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos cargos, assumirá a 

administração municipal o Presidente da Câmara. 

C) Se no último ano do mandato ocorrer a vacância do cargo de Prefeito e inexistir o Vice-Prefeito, 

dar-se-á nova eleição trinta dias após a vacância, cabendo aos eleitos completar o período dos seus 

antecessores. 

D) O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do Município por período superior a 25 (quinze) dias, sob pena de perda do 

cargo ou de mandato. 

 

09. A origem do nome do Município de Maravilha/SC é atribuída: 

A) Às crianças que ali residem. 

B) Ao rio que margeia o Município. 

C) Graças à mancha dos pinhais. 

D) Em razão do prisma desenvolvimentista do Município.  
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10. São Municípios integrantes da Associação dos Municípios do Entre Rios – SC (AMERIOS), 

exceto: 

A) Maravilha/SC. 

B) Caibi/SC. 

C) Cunhataí/SC. 

D) São Miguel do Oeste/SC. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. De acordo com Carvalho e Focchi (2016, p. 27) “Currículo e cotidiano possuem uma relação 

imanente na educação infantil”. Como lembram Brougère e Ulmann (2012), ocorrem, nas situações 

da vida cotidiana, aprendizagens que servem de vias de acesso para a compreensão dos 

funcionamentos sociais que são construídos e que constroem a relação das crianças com o mundo. 

Baseados em tal afirmação e inspirados nas proposições das DCNEI (BRASIL. CNE, 2009b), 

defendemos o argumento de que as complexidades das atuações infantis somente serão acolhidas 

pelos professores se “as práticas do cotidiano forem tomadas como direção e sentido da ação 

pedagógica” (CARVALHO; FOCHI, 2016, p. 158) com as crianças. Nessa perspectiva, o currículo 

pode ser entendido como:  

I. Construção, articulação e produção de aprendizagens que acontecem no encontro entre as 

crianças e a cultura. 

II. Situações que emergem da vida, dos percursos das crianças no mundo e que, portanto, é 

concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 

crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos 

de idade.  

III. Conjunto de saberes baseado no conhecimento disciplinar escolar que possibilita aos 

professores elaborarem seus planejamentos com base nos saberes historicamente concebidos, 

desconsiderando as experiências e os interesses das crianças.  

IV. Uma lista de linguagens e conceitos a serem trabalhados disciplinarmente. 

De acordo com Carvalho e Focchi (2017, p. 27), estão corretas as definições de currículo 

apresentadas nas assertivas: 

A) I, II, e III.  

B) I, II e IV.  

C) I e II apenas. 
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D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

12. Educar, nas sociedades ocidentais contemporâneas, se tornou um desafio crescente e complexo. 

Nossas escolas estão inseridas em uma coletividade marcada pela fluidez das relações, pelo 

imediatismo e pelo desejo permanente (e insustentável) de consumo [...]. Indubitavelmente, uma 

importante conquista da pequena infância refere-se à autonomia de crianças nos cuidados pessoais 

com o próprio corpo. Tomar consciência e ter controle das suas ações, daquilo que o seu corpo 

produz, de como vestir-se e colocar os seus calçados podem ser “pequenices” aos olhos dos adultos, 

mas são grandes conquistas na vida de uma criança. (BARBOSA; QUADROS, 2017). 

Considerando este contexto, e nas relações de educar e cuidar que marcam o processo pedagógico 

da educação infantil é incorreto afirmar que: 

A) O processo pedagógico de retirada de fraldas na escola de educação infantil é uma aprendizagem 

importantíssima na construção da autonomia das crianças pequenas.   

B) O desfralde e a higiene pessoal são aprendizagens socioculturais, que podem ser vivenciadas de 

maneira diferente em localidades distintas.  

C) A relação com o corpo, os significados que esses momentos de cuidados pessoais ocupam no 

grupo social e as relações que se estabelecem com demais elementos culturais são fatores que 

influenciam o processo pedagógico. 

D) A retirada de fraldas é um momento de aprendizagem social na vida das crianças em que deve 

haver respeito à sua autonomia, numa situação que não possui interdependência com as culturas 

locais e não requer a presença de um olhar pedagógico.  

 

13. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017), na primeira etapa da 

Educação Básica, e de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil (interações e 

brincadeira), devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as 

crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Assinale a alternativa correta, que 

apresenta os direitos de aprendizagens expressos na Base Nacional Comum Curricular (2017): 

A) Conviver, Brincar, Participar, Explorar. Expressar e Conhecer-se. 

B) Brincar, Educar, Cuidar, Participar, Explorar e Expressar.  

C) Conviver, Brincar, Educar, Cuidar, Expressar e Conhecer-se. 

D) Educar, Cuidar, Brincar, Aprender em situações orientadas, Participar e Conviver. 
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14. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a Base Nacional Comum 

Curricular- BNCC (2017) estabelece cinco campos de experiências, nos quais as crianças podem 

aprender e se desenvolver.  Assinale a alternativa que apresenta corretamente os cinco campos de 

experiências definidos pela BNCC (2017): 

A) Brincar, Educar, Cuidar, Aprender em situações orientadas e Educar crianças com necessidades 

especiais. 

B) Interação; Diversidade e Individualidade; Aprendizagem significativa e conhecimentos prévios; 

Proximidade com as práticas sociais e reais; Resolução de problemas. 

C) O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

D) Linguagem oral e escrita; Natureza e sociedade; Movimento; Música e Artes visuais; 

Conhecimento matemático. 

 

15. A Resolução Nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, no seu Art. 10 afirma que as instituições de Educação Infantil devem criar 

procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento 

das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo: 

I. A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no 

cotidiano. 

II. Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, 

desenhos, álbuns etc.). 

III. A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas 

aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação 

Infantil, transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-

escola/Ensino Fundamental). 

IV. Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às 

crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil. 

V. A não retenção das crianças na Educação Infantil. 

Com base nas afirmativas acima assinale a alternativa correta: 

A) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

B) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 

C) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 
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16. A organização do espaço tem se constituído em tema de estudo e debate no contexto da 

Educação Infantil. Tomando por base os escritos de Maria da Graça Horn, no livro Sabores, cores e 

aromas: a organização dos espaços na Educação Infantil, coloque (V) para verdadeiro e (F) para 

falso. 

(     ) O olhar de um educador atento é sensível a todos os elementos que estão postos em uma sala 

de aula. O modo como organizamos materiais e móveis e a forma como crianças e adultos ocupam 

esse espaço e como interagem com ele são reveladores de uma concepção pedagógica.  

(     ) Não basta a criança estar em um espaço organizado de modo a desafiar suas competências; é 

preciso que ela interaja com esse espaço para vivê-lo intencionalmente.  

(     ) Partindo do entendimento que as crianças também aprendem na interação com seus pares, é 

fundamental o planejamento de um espaço que dê conta dessa premissa, permitindo que, ao 

conviver com grupos diversos, a criança assuma diferentes papeis e aprenda a se conhecer melhor.  

(    ) À medida que o adulto, nesse caso o parceiro mais experiente, alia-se a um espaço que 

promova descentração de sua figura e que incentive as iniciativas infantis, abrem-se grandes 

possibilidades  de aprendizagens  sem sua intermediação direta.  

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta: 

A) V, V, V, V. 

B) V, V, V, F. 

C) V, F, V, F. 

D) F, V, V, F. 

 

17. “Algumas crianças estão acordando, outras brincam livremente, pelo espaço disponibilizado na 

sala. O professor e a auxiliar brincam com um menino na mesa com jogo de memória. Fábio, Maria 

Eduarda, Milena e Thiago (nomes fictícios), estão brincando embaixo de uma mesa grande (nesse 

local, temos um espaço organizado para que as crianças brinquem de casinha). Na definição de 

papéis que cada um irá assumir na brincadeira de casinha, Fábio ficou sendo o pai, Maria Eduarda, 

a mamãe, Milena, a cozinheira, e Thiago, o médico (nesse local, são disponibilizados alguns 

instrumentos de médico). Fábio (pai) chama o médico para atender seu filho que está doente (o bebê 

é um boneco de cor preta). Nesse momento, Maria Eduarda (mãe) fica agitada dramatizando. Está 

muito preocupada com o filho doente. Milena, a cozinheira, acalenta a mãe e oferece um pouquinho 

de chá. O médico chega com uma maleta e tira seu “escutador de doença” (nome atribuído pelas 

crianças), dizendo que o menino está com “dor de fome”. O pai rapidamente pega o menino, levanta 

a camisa e o coloca no seu seio para amamentar. A mãe insiste para que o pai continue 

amamentando a criança... (MARTINS FILHO (Org.), 2015, p. 17-18). 
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Refletindo sobre a questão das culturas infantis, e partindo da análise do recorte da situação de 

brincadeira descrita (texto), pode-se afirmar que: 

I. Observam-se alguns elementos culturais que as crianças criam/recriam a partir da relação que 

estabelecem com seus pares. 

II. Muitos dos elementos representados pelas crianças são próprios da cultura do adulto. 

III. O repertório de apoio à produção da cultura infantil é o universo da cultura do adulto. 

IV. As meninas e meninos, aos se apropriarem dos elementos culturais, trazendo-os para o mundo 

infantil, atribuem outros significados revelando em suas interações a existência de traços 

específicos. 

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 

A) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

B) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

C) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

18. Ao refletirmos sobre a interação do projeto pedagógico e do ambiente da instituição de 

educação infantil, a partir do disposto no livro O trabalho do Professor na Educação Infantil de 

Oliveira (2014), podemos afirmar que: 

I. As concepções de educação se relacionam e se traduzem nas propostas ou projetos pedagógicos 

de creches e escolas e nos diferentes níveis de gestão de situações de educativas nela encontrados, 

como a própria gestão da unidade, no que diz respeito a decisões administrativas e formativas, e 

também à gestão dos grupos infantis de 0 a 5 anos por seus professores.  

II. A proposta pedagógica ou o projeto pedagógico, é o plano orientador das ações da instituição e 

define metas almejadas para o desenvolvimento e aprendizagem dos meninos e meninas que nela 

são educados e cuidados.  

III. Para que as diferentes propostas pedagógicas e atividades selecionas por seu potencial de 

mediação de aprendizagem e desenvolvimento sejam realizadas, não se faz necessário pensar na 

organização de ambientes que apoiem as ricas experiências de convívio e aprendizagem das 

crianças.  

IV. Na execução da proposta pedagógica ou do projeto pedagógico, a instituição de Educação 

Infantil organiza seu currículo, que pode ser entendido como as práticas educacionais organizadas 

em torno do conhecimento e em meio às relações sociais que travam nos espaços institucionais e 

que afetam a construção das identidades das crianças. Por expressar o projeto pedagógico da 
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instituição em que se desenvolve, englobando as experiências vivenciadas pela criança, o currículo 

constitui um instrumento político, cultural e científico coletivamente formulado.  

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 

A) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 

B) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 

C) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

19. Maria Clara, coordenadora pedagógica da Escola de Educação Infantil Criança Alegre, reúne 

seus professores para conversar sobre a teoria de aprendizagem de Vigotsky. Inicia a explanação 

falando sobre a estreita vinculação entre desenvolvimento e aprendizagem, aprendizagem escolar e 

ensino, desenvolvimento e a aprendizagem de conceitos e segue afirmando, que Vigotsky 

caracteriza a aprendizagem como um processo de interação e de influência mútua entre dois grandes 

tipos de conceitos. Quais seriam estes conceitos? 

A) Espontâneos e científicos. 

B) Fundamentais e valorativos. 

C) Prospectivos e interativos. 

D) Projetivos e intelectuais. 

 

20. Segundo Hoffmann (2012), a ideia de avaliação mediadora coloca a participação do professor 

como fundamental, pois é ele o observador, capaz de refletir e construir os saberes necessários para 

melhor conduzir a ação pedagógica. A autora ainda nos aponta alguns pressupostos básicos para a 

avaliação na Educação Infantil. Quais seriam estes pressupostos? 

I. Uma proposta pedagógica que vise levar em conta a diversidade de interesses e possibilidades de 

exploração do mundo pela criança, respeitando sua própria identidade sociocultural, e 

proporcionando-lhe um ambiente interativo, rico em materiais e situações a serem experienciadas. 

II. Um professor curioso e investigador do mundo da criança, agindo como mediador de suas 

conquistas, no sentido de apoiá-la, acompanhá-la e favorecer lhe novos desafios. 

III. Um processo avaliativo permanente e processual, transformando parecer descritivo em nota, 

organizado em conselho de classe com encaminhamento de reforço de letras, números e linguagens 

verbais e unilaterais.  

IV. Um processo avaliativo permanente de observação, registro e reflexão acerca da ação e do 

pensamento das crianças, de suas diferenças culturais e de desenvolvimento, embasador do repensar 

do educador sobre o seu fazer pedagógico. 
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V. Organização de boletim ou portfólio quantitativo, verificador e exemplificador. Participação da 

família, escola e comunidade na organização de conselhos de classe, ocorrendo de forma bimestral, 

com o intuito de definir o conceito final da criança. 

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 

A) Somente as alternativas I, II, III estão corretas. 

B) Somente as alternativas II, III, V estão corretas. 

C) Somente as alternativas III, IV, V estão corretas. 

D) Somente as alternativas I, II, IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 


