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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 processo seletivo. 

- 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.  

 

 

 

 

 

 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 004/2016 

2 

Prova Professor de Educação Infantil 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Língua Portuguesa 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. Quando refere-se ao desenvolvimento de uma criança, busca-se compreender até onde a criança 

chegou, em termos de um percurso que, supomos, será percorrido por ela. Assim, observa-se seu 

desempenho em diferentes tarefas e atividades como, saber andar, amarrar sapatos, construir uma 

torre com cubos de diferentes tamanhos, entre outros. Quando se diz que uma criança já sabe 

realizar determinada tarefa, refere-se a sua capacidade de realizá-la sozinha. Esse modo de avaliar o 

desenvolvimento de um indivíduo está presente nas situações da vida diária, quando observa-se 

crianças a nossa volta, e também corresponde a maneira mais comumente utilizada em pesquisas 

sobre o desenvolvimento infantil. Para ser considerada como possuidora de certa capacidade, a 

criança tem que demonstrar que pode cumprir a tarefa sem nenhum tipo de ajuda. Vigotski 

denomina essa capacidade de _____________________________________________. Há tarefas 

que uma criança não é capaz de realizar sozinha, mas se torna capaz de realizar sozinha se alguém 

lhe der instruções. A ideia de _____________________________________capta assim, um 

momento do desenvolvimento que caracteriza não as etapas já alcançadas, mas etapas posteriores, 

nas quais a interferência de outras pessoas afeta significativamente o resultado da ação individual. 

Complete as lacunas corretamente a assinale a alternativa que as preenche, respectivamente, de 

forma correta. 

A) Nível de desenvolvimento real e nível de desenvolvimento proximal. 

B) Nível de desenvolvimento potencial e nível de desenvolvimento real. 

C) Nível de desenvolvimento real e nível de desenvolvimento potencial. 

D) Nível de desenvolvimento potencial e nível de desenvolvimento proximal. 

 

12. O cotidiano educativo desenvolvido em creches e pré escolas deve possibilitar a aprendizagem e 

o desenvolvimento das crianças por intermédio das interações e mediações sociais. Conforme as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, as propostas pedagógicas devem  

respeitar os seguintes princípios: 
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I. Princípios Éticos: valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 

ao bem comum, ao meio ambiente e garantindo uma cultura igual para todos, identidades e 

coletividade. 

II. Princípios Políticos: garantia dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito a 

ordem democrática. 

III. Princípios Estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

IV. Princípios Culturais: Valorização das expressões de cultura local, regional, nação através da 

música, teatro, dança, poesia percebendo potencialidades e interpretações.  

Assinale as alternativas corretas: 

A) Todas as alternativas estão corretas. 

B) Estão corretas apenas I, II e III. 

C) Estão corretas apenas II e III. 

D) Estão corretas apenas II, III e IV. 

 

13. Na Educação Infantil é extremamente necessário ressaltar a importância da identidade pessoal 

das crianças atendidas, suas famílias, professores e outros profissionais e o respeito aos costumes, 

cultura local e regional e o respeito a diversidade de histórias. Para assegurar este processo os 

profissionais devem desenvolver atitudes de: Assinale a alternativa correta: 

A) Evitar o uso de apelidos e a utilização da primeira sílaba do nome, chamando as crianças sempre 

pelo seu nome. Observar as crianças com atenção para reconhecer melhor cada uma delas. Procurar 

ouvir a criança para compreender suas diferentes demandas e procurar saber o motivo da tristeza ou 

do seu choro. 

B) Saudar e nos despedir individualmente de cada criança na chegada e na saída, demonstrando que 

ela é bem vinda na instituição. Conversar e ser carinhoso com a criança no momento da troca de 

fraldas ou banho. 

C) Dar atenção especial a criança muito quieta, retraída. Procurar desenvolver estratégias para lidar 

com as crianças mais agitadas e ativas sem discriminá-las ou puni-las. Aprender a lidar com 

preferências individuais das crianças por alimentos. Dar a devida atenção à adequação de roupas e 

calçados das crianças nas diversas situações.   

D) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

14. As aulas irão iniciar e os professores estão todos reunidos para planejar o ano letivo. Dentre este 

planejamento o primeiro que deve ser organizado, segundo as orientações da coordenadora 
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pedagógica Maria, da Instituição Peter Pan, que atende crianças de 4 meses a 5 anos, é a Adaptação. 

Orientou os professores para que observassem as seguintes questões:  

I. Flexibilização das rotinas e horários para as crianças em período de adaptação; acolhimento das 

famílias das crianças atendidas. 

II. Tragam objetos queridos de casa para ajuda-las na adaptação – uma boneca, um brinquedo, 

chupeta, travesseiro; dar segurança as crianças assustadas, chorando ou apáticas. 

III. Dar atenção especial aos aspectos vinculados a alimentação neste período. 

IV. Prestar atenção aos aspectos vinculados a saúde das crianças. Observar com atenção a reação 

dos bebês e de seus familiares durante o período de adaptação. 

Estão corretas: 

A) Todas as alternativas estão corretas. 

B) Apenas as alternativas II, III e IV. 

C) Apenas as alternativas I, III e IV. 

D) Apenas as alternativas I e II.  

 

15. Para a oferta de uma educação de qualidade aos bebês e crianças pequenas é fundamental que os 

adultos que com elas trabalham desenvolvam competências que lhes permitam captar as 

necessidades que eles evidenciam. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(   ) Observar na criança, suas reações e iniciativas, interpretar desejos e motivações, são 

habilidades que profissionais da educação infantil precisam desenvolver ao lado de diferentes áreas 

de conhecimento que incidem sobre essa faixa etária. 

(    ) Conhecer o desenvolvimento infantil é fundamental para subsidiar as decisões sobre as atitudes 

desenvolvidas, o formato da organização do espaço, do tempo, dos materiais e do agrupamento de 

crianças. 

(   ) Nas relações cotidianas, os diferentes profissionais que atuam nas instituições de Educação 

Infantil devem desenvolver atitudes de respeito à diversidade – gênero, etnia, opção religiosa ou as 

crianças com deficiência - permitindo as crianças aprender a viver em coletividade, compartilhando 

e competindo saudavelmente.  

(     )  O conjunto de demandas postas no cuidado e educação das crianças requer a ação conjunta de 

diferentes profissionais que atuam na instituição, de modo a se tornar possível o desenvolvimento 

de uma ampla gama de possibilidades, vivências e experiências.  

(   ) Para realizar um trabalho de qualidade com as crianças que frequentam a instituição, os 

gestores precisam orientar o trabalho dos profissionais de maneira rígida, bem como com as 
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famílias, se tornando assim um ponto de referência para a qualidade do processo ensino 

aprendizagem. 

Assinale a sequência correta: 

A) V, F, V, V e V. 

B) V, V, F, V e F. 

C) V, F, V, V e F. 

D) V, F, F, V e F. 

 

16. Entendida como um instrumento político, a ___________________ tanto pode servir à 

democratização, como pode ser utilizada como instrumento de discriminação social. Não diz 

respeito a quantificar resultados, mas sim descrever os processos de aprendizagem, 

desenvolvimento e interação. Possibilita o conhecimento de como a criança se posiciona frente ao 

processo de ensino aprendizagem. Deve respeitar as especificidades e levar em consideração a 

formação de seres autônomos, conscientes e livres. Assinale o termo que preenche corretamente a 

lacuna: 

A) Avaliação. 

B) Portfólio. 

C) Projetos. 

D) Projeto Político Pedagógico. 

 

17. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.  

I. Brincadeiras ou jogos de correr e 

pular. 

II. Brincadeiras de roda. 

III. Brincadeiras ou jogos de 

agilidade, destreza e força. 

IV. Brincadeiras ou jogos de 

representação. 

V. Brincadeiras ou jogos de faz de 

conta. 

VI. Brincadeiras ou jogos com 

brinquedos construídos. 

(    ) Atividades em que a agilidade física e mental 

entra em jogo para conseguir atingir o objetivo. 

São jogos com regras que requerem exercício e 

prática para seu aprimoramento. 

(    ) São aquelas nos quais histórias específicas são 

representadas por meio de diálogos previamente 

memorizados e acompanhado de mímicas 

corporais. 

(   ) São aquelas que as crianças, sozinhas ou em 

grupo, procuram, por meio da representação de 

diferentes papeis, compreender o mundo a sua 

volta. 

(   ) Requerem construção pelas crianças ou adultos 
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de objetos ou brinquedos. 

(    ) São aqueles que há um movimento de sair do 

lugar, percorrer uma determinada distância ou sair 

do chão. Os materiais são raros e as regras 

flexíveis. 

(   ) São aqueles em que as crianças, ao som de 

uma música, cantiga ou rima, viram-se, mexem-se, 

falam, dançam e representam. 

Assinale a sequência correta: 

A) III, IV, I, V, II e VI. 

B) II, VI, I, III, IV e V. 

C) III, IV, V, VI, I e II. 

D) I, IV, V, III, II e VI. 

 

18. Para trabalhar a questão da disciplina na Educação Infantil, é preciso pensar na idade delas, em 

suas capacidades, e em como podemos organizar as atividades para que elas tenham maior 

participação e mais atenção. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(   ) As crianças na Educação Infantil conseguem ficar paradas por muito tempo, ouvindo longas 

explicações ou esperando para receber o material com que vão trabalhar. É importante que ao 

propor uma atividade, o educador já tenha preparado o material a ser utilizado, o ambiente e 

sobretudo ser objetivo e claro ao falar para as crianças que tipo de atividade realizarão e como 

devem se comportar no decorrer desta. 

(   ) As crianças desta faixa etária não são capazes de passar muito tempo em uma só atividade. 

Além de sua curiosidade ser muito grande, fazendo com que ela desperte o interesse por outras 

coisas, ela aprende agindo, brincando, se movimentando no espaço. 

(   ) As regras são de fundamental importância para o desenvolvimento das atividades, pois é no 

contato com elas que as crianças poderão se orientar e saber como devem agir nos diversos 

momentos de sua rotina. 

(   ) Ao participar da construção de regras, a criança aprende a ser parte de um grupo, ao mesmo 

tempo que desenvolve sua autonomia. Respeitar o combinado é um exercício difícil até para os 

adultos e no momento que ela descumprir um acordo elaborado pelo grupo, deve ser punida para 

que construa seus limites. 

Está correta a sequência: 

A) F, V, V e F. 
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B) V, V, V e F. 

C) F, V, V e V. 

D) V, V, V e V. 

 

19. A expressão documentação pedagógica tem sido usada para registrar e problematizar, 

acompanhar e potencializar o desenvolvimento de um trabalho pedagógico e as aprendizagens das 

crianças. Ao documentar pedagogicamente o dia a dia na instituição, vão sendo criados elementos 

de memória, recuperação de episódios e de acontecimentos. Neste processo, os adultos e as crianças 

vão construindo a historicidade, vivenciando processos coletivos. Documentar sistematicamente os 

processos e os resultados dos trabalhos com as crianças serve para três funções: Assinale a função 

que não corresponde ao conceito: 

A) Oferecer às crianças uma memória do que disseram e fizeram que sirva para um ponto de partida 

para os próximos passos. 

B) Oferecer aos educadores uma ferramenta para compreensão, pesquisa e renovação contínua. 

C) Oferecer aos educadores subsídios para a promoção e progressão das crianças para os anos 

seguintes. 

D) Oferecer a comunidade algumas informações detalhadas sobre o que ocorre nas escolas, como 

um meio de tornar a escola realmente pública.  

 

20. A avaliação pode ser realizada em diferentes momentos e ter diferentes finalidades. Na 

instituição, três tipos de avaliação são consideradas necessárias. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Avaliação Inicial: conhecimentos e experiências prévias. 

B) Avaliação progressiva: progresso e promoção quantitativa.  

C) Avaliação Formativa: estratégias, erros, dificuldades de aprendizagens, habilidades, 

conhecimentos. 

D) Avaliação Somativa: resultados, aprendizagens realizadas. 

 


