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CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico 04 (quatro) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (dois) 

Conhecimentos na Área de Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo é parte de coluna publicada em 07 de dezembro de 2018 na revista ÉPOCA  e servirá 

de subsídio para as questões 1 a 4: 

YouTube, o paraíso da publicidade infantil 

Canais que só faltam vender brinquedos atraem multidões de crianças na plataforma de vídeos 

Que o YouTube é uma plataforma digital gigantesca, todo mundo sabe. E também que já 

existem muitas pessoas que tiram seu provento do dinheiro gerado pelas visualizações e propagandas 

em seus canais na rede. Ainda assim, não pude negar minha surpresa ao descobrir que o maior 

faturamento entre os youtubers ficou com um garoto de 7 anos de idade, o americano Ryan. 

Dono do canal RyanToysReviews, ele e seus pais embolsaram US$ 22 milhões ao longo do 

último ano. O valor, que é exorbitante em qualquer contexto, vem de seus incontáveis vídeos, nos 

quais o garoto e seus progenitores aparecem brincando com diversos brinquedos recém-lançados e 

comentando suas qualidades e defeitos. Seu canal, que desde 2015 acumula 17 milhões de inscritos e 

26 bilhões (!) de visualizações, posta vídeos quase diariamente. Só na última semana foram sete. 

Ignorando fatores como o tempo gasto pelo pequeno para gravar esses vídeos num ritmo de 

conteúdo diário, é surpreendente pensar que ele arregimentou a quantia milionária ao, basicamente, 

fazer propagandas para que crianças queiram comprar os mais variados brinquedos. E uma rápida 

pesquisa no YouTube mostra que seus pais não são os únicos a investir nesse filão. 

Não acredita? É só procurar por um termo como ―toys‖ (brinquedos, em inglês) e ver que 

existem canais como ―ToyPudding TV‖ (12 bilhões de visualizações); ―Super Kids Toys‖ (291 

milhões); ―Kids Diana Show‖ (4 bilhões) e CKN Toys (8 bilhões). 

Os formatos são dos mais variados: alguns utilizam crianças para brincar com os produtos 

enviados — às vezes com vídeos patrocinados —, outros apenas mostram os brinquedos para adultos. 

Há até a categoria de ―unboxing‖, dedicada apenas mostrar a abertura da caixa do brinquedo. 

Em comum a todos está a fetichização de uma mercadoria para uma parcela da população altamente 

suscetível à publicidade. Ainda que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) seja 

contrário a propaganda infantil, e haja uma legislação que coíba a prática no Brasil, o grande truque 

desses canais é que eles fogem à classificação tradicional de publicidade para crianças. 

(...)  

https://oglobo.globo.com/sociedade/youtuber-de-7-anos-foi-que-mais-faturou-em-2018-us-22-milhoes-23279448
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/publicidade-infantil-entenda-o-debate-e-saiba-como-questao-e-regulamentada
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As crianças, que ficam hipnotizadas pelos vídeos — quem já viu uma assistindo a esses canais sabe 

do que estou falando —, saem quase sempre interessadas ou clamando pelos brinquedos 

apresentados. O panorama não deve mudar: a legislação de regulação infantil varia muito de país 

para país, e o YouTube, com seu alcance global, passa ao largo de controle nesse quesito, ao 

contrário de canais de televisão ou revistas. 

É de se imaginar que, no ano que vem, os pais de Ryan e de alguns outros astros mirins da rede 

tenham ainda mais ganhos para seu pé-de-meia generoso. Não faltará dinheiro para seus brinquedos. 

Cabe saber se teremos nós os meios necessários para presentear nossas crianças. 

In Revista ÉPOCA. São Paulo, Editora Globo:  https://epoca.globo.com/youtube-paraiso-da-

publicidade-infantil-23289383  

1 - Com relação ao informado pelo texto, a alternativa que apresenta uma informação equivocada 

está em: 

a) Um garoto americano e seus pais postam vídeos quase que diariamente em um canal 

chamado RyanToysReviews, no qual, aparecem brincando com diversos brinquedos recém-

lançados e comentando suas qualidades e defeitos.  

b) O colunista afirma que o YouTube é uma plataforma digital gigantesca e nela já existem 

muitas pessoas que tiram seu provento oriundo do dinheiro gerado pelas visualizações e 

propagandas em seus canais na rede. 

c) Muitos pais consideram a plataforma uma forma eficiente de faturar através de vídeos que 

indiretamente tornam-se nichos publicitários. Numa pesquisa simples, por exemplo, ao  se 

procurar por um termo como ―toys‖ (brinquedos, em inglês) é possível localizar canais 

como:―ToyPudding TV‖ (12 bilhões de visualizações); ―Super Kids Toys‖ (291 milhões); 

―Kids Diana Show‖ (4 bilhões) e CKN Toys (8 bilhões). Alguns utilizam crianças para brincar 

com os produtos enviados — às vezes com vídeos patrocinados —, outros apenas mostram os 

brinquedos para adultos. Há até a categoria de ―unboxing‖, dedicada apenas a mostrar a 

abertura da caixa do brinquedo. 

d) Além dos pais de Ryan, o texto exemplifica que muitos outros são os pais que resolveram 

investir nesse ―negócio‖ e que por meio dos vídeos, nos quais os filhos são os protagonistas, 

realizam a venda de brinquedos educativos.  

https://epoca.globo.com/youtube-paraiso-da-publicidade-infantil-23289383
https://epoca.globo.com/youtube-paraiso-da-publicidade-infantil-23289383
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e) Ainda que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) seja contrário à propaganda 

infantil, e haja uma legislação que coíba a prática no Brasil, o grande truque desses canais é que 

eles fogem à classificação tradicional de publicidade para crianças. A legislação de regulação 

infantil varia muito de país para país, e dessa forma o YouTube, com seu alcance global, se 

beneficia, passando ao largo de controle nesse quesito, ao contrário de canais de televisão ou 

revistas. 

2 - Observe os termos em destaque no excerto e assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 

os verbos destacados em seu modo infinitivo: 

Ainda que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) seja contrário a propaganda 

infantil, e haja uma legislação que coíba a prática no Brasil, o grande truque desses canais é que eles 

fogem à classificação tradicional de publicidade para crianças. 

a) aver – coibição - era 

b) haver – coibir – ser  

c) agir – coibar - ter 

d) agir – coibir - ser 

e) haver – coibir – estar 

3 - Americano é o adjetivo pátrio para os habitantes dos Estados Unidos. Assinale a alternativa que 

indica, respectiva e corretamente, o adjetivo pátrio no plural dos seguintes países: Peru, Paraguai, 

Costa Rica, Espanha e Japão. 

a) peruviano / paraguaiano / costa-riquenho / espanhol / japonês  

b) peruanos / paraguaios / costas-riquenhos / espanhóis / japonêses 

c) peruvianos / paraguaios / costas-riquenhos / espanhois / japoneses 

d) peruanos / paraguaienses / costa-riquenhos / espanhois / japonêses 

e) peruanos / paraguaios / costa-riquenhos / espanhóis / japoneses 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/publicidade-infantil-entenda-o-debate-e-saiba-como-questao-e-regulamentada
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4 - ―Pé-de-meia e recém-lançados” são substantivos compostos que recebem hífen em sua estrutura. 

Assinale a alternativa que apresenta vocábulos que estão grafados conforme o previsto no Acordo 

Ortográfico em vigência, dando enfoque para as alterações pertinentes ao uso do hífen.  

a) antiinflamatório – micro-ônibus   

b) erva-mate – microorganismo  

c) microondas – micro-ônibus   

d) interregional - reescrever 

e) abaixo-assinado – autoaprendizagem  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

5 - As medidas internas da carroceria granel de um caminhão 3 eixos, têm 18 metros de 

comprimento, 2,5 metros de largura e 1,8 metros de altura. Considerando que este caminhão está 

carregado de milho em grãos ocupando 90% da capacidade máxima e que  de milho equivale 

em média a 850 quilogramas, então o volume da carga é de: 

a) 72.900 kg 

b) 61.965 kg 

c) 61.600 kg 

d) 48.955 kg 

e) 65.610 kg 

6 - A soma de dois números positivos é 9. Se o produto destes dois números é 14, então, a soma dos 

quadrados desses números é: 

a) 53 

b) 51 

c) 49 

d) 35 

e) 27 

7 - Em uma universidade são atribuídas aos alunos quatro notas por bimestre. Caso o aluno não 

obtenha a média 7,0 nas quatro notas, então deve realizar a prova final (exame). Neste caso a média 

final será composta pela média das quatro notas com peso 4 e a nota da prova final com peso 2. O 
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aluno será considerado aprovado quando a média final for igual ou superior a 5,0. Nessas condições, 

se um aluno obtiver notas (6,0; 7,5; 5,0 e 5,5), para ser aprovado esse aluno terá que obter na prova 

final nota mínima igual a: 

a) 6,0 

b) 5,0 

c) 4,5 

d) 3,0 

e) 5,5 

8 - Um lojista ao efetuar a venda de determinado artigo, destina 25% correspondente a impostos, 

taxas e comissões. Do restante 70% correspondem ao preço de custo desse artigo. Considerando que 

o restante representa o lucro, então pode-se afirmar que o mesmo é de: 

a) 24,5 % 

b) 22,5 % 

c) 17,5 % 

d) 16,25 % 

e) 5,0 % 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

9 - O primeiro escalão de Bolsonaro terminou maior do que o previsto – com sete pastas além do 

prometido durante a campanha eleitoral – e formado por militares, políticos e técnicos. Entre os 

escolhidos, o advogado Ricardo Salles foi o último indicado como futuro ministro do Meio 

Ambiente, conforme veiculado pela mídia no último 09 de dezembro.  

Questiona-se quais serão os ministros que estarão a frente do Ministério da Justiça, Ministério da 

Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação, respectivamente: 

a) Sérgio Moro, Marcos Pontes e Ricardo Vélez Rodríguez. 

b) Sérgio Moro, Marcos Pontes e Onyx Lorenzoni. 

c) Onyx Lorenzoni, Marcos Pontes e Ricardo Vélez Rodríguez. 

d) Tereza Cristina, Marcos Pontes e Onyx Lorenzoni. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ricardo-salles
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e) Sérgio Moro, Marcos Pontes e Luiz Henrique Mandetta. 

Fonte: O estadão. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,com-meio-ambiente-bolsonaro-fecha-desenho-de-

ministerio-com-22-pastas,70002639646  

10 - Estudantes da rede privada que completam o ensino médio têm o dobro de chance de ingressar 

numa faculdade do que alunos da rede pública, mostram dados da Síntese de Indicadores Sociais, 

divulgada no último 5 de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo a pesquisa, 79,2% dos estudantes que completam o ensino médio na rede privada ingressam 

no ensino superior. Na rede pública, esse percentual cai drasticamente — para 35,9%. 

Segundo a pesquisa, essa diferença explica-se por: 

I- qualidade de ensino das redes pública e privada. 

II - perfil socioeconômico. 

III- incentivo dos pais. 

IV – local de residência. 

V – diferença racial. 

Fonte:https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/ce915924b20133cf3f9ec2d45c2542b0.pdf   e 

https://g1.globo.com/educacao/noticia 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, IV e V estão corretas. 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - A Constituição Federal é o documento que registra e assegura direitos aos cidadãos brasileiros. 

Leia as alternativas que fazem referência à Constituição Federal e assinale (V) para as sentenças 

verdadeiras e (F) para as sentenças falsas: 

(   ) A  Constituição reconhece a educação como direito de todos e dever do Estado e da 

família, afirma que a mesma deve ser promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,com-meio-ambiente-bolsonaro-fecha-desenho-de-ministerio-com-22-pastas,70002639646
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,com-meio-ambiente-bolsonaro-fecha-desenho-de-ministerio-com-22-pastas,70002639646
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/ce915924b20133cf3f9ec2d45c2542b0.pdf
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(   ) A Constituição garante o pluralismo de ideias e  concepções pedagógicas bem como a 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

(   ) A Constituição ressalta a importância de atuar exclusivamente sobre  o conhecimento 

destinado aos cidadãos e refuta a necessidade de  garantir  padrão de qualidade no ensino. 

(   ) A Constituição preza pela autonomia das instituições de ensino, por isso, não interfere de 

nenhuma forma na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 

o saber nas instituições educativas. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V- F- F- F. 

b) V- V- F- F. 

c) F- F- V- V. 

d) F- V- F- V. 

e) F- V- V- F. 

12 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define e direciona a educação brasileira. 

Quanto a LDB 9394/96 é INCORRETO afirmar: 

a) O dever do Estado com a educação escolar pública se efetivará mediante a garantia de 

atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

b) O Estado também tem o dever de garantir vaga em escola pública de educação infantil ou de 

ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que 

completar 4 (quatro) anos de idade.    

c) Ao Estado não compete à obrigatoriedade da oferta de ensino noturno regular, sendo sua 

responsabilidade o ensino diurno e em idade própria conforme prevê a Constituição Federal. 

d) A educação básica obrigatória e gratuita deve ser organizada da seguinte forma: pré-escola, 

ensino fundamental e ensino médio. 

e) O ensino deve ser ministrado com base no princípio de vinculação entre a educação escolar, 

o trabalho e as práticas sociais. 

13 - O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, foi aprovado no ano de  1990  e representa 

um avanço expressivo no que se refere a garantia de direitos para  crianças e adolescentes brasileiros. 

Neste sentido, quanto ao ECA é INCORRETO afirmar: 

a) O ECA considera criança, para os efeitos da lei, a pessoa até catorze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre catorze e dezessete anos de idade. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 03/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC 

10 
 
 

b) A criança e o adolescente têm direito de serem respeitados por seus educadores. 

c) O ECA assegura que é dever do Estado garantir atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a cinco anos de idade. 

d) O ECA compreende que os direitos enunciados na lei aplicam-se a todas as crianças e 

adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou 

cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, 

condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que 

diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. 

e) O ECA registra que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da 

lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

14 - Quando discutimos o papel do educador na construção do conhecimento dos alunos, é 

CORRETO afirmar: 

a) Aprender é um ato mecânico, sistemático e complexo, o professor deve garantir que o 

método venha sempre em primeiro lugar no processo de aprendizagem do aluno. 

b) Aqueles alunos que já nascem pré-dispostos a aprender avançam no conhecimento através 

das intervenções do professor. 

c) O professor deve atuar como mediador do processo ensino e aprendizagem, desenvolvendo 

atividades coletivas, reflexivas que auxiliem o aluno a pensar sobre o conhecimento 

relacionando-o com o contexto em que vive. 

d) O processo de aprendizagem requer memorização constante, assim as atividades precisam 

ser centralizadas prioritariamente no professor e em suas necessidades, esta deve ser a tônica 

da organização pedagógica em sala de aula. 

e) O professor deve transmitir os conhecimentos necessários para aquela série. Se algum aluno 

não conseguir aprender satisfatoriamente o conteúdo estudado em sala, é fundamental que 

ele seja encaminhado para a classe de apoio para recuperar e aprender aquilo que não deu 

conta no momento adequado. 

15 - Leia as alternativas que se referem à visão interdisciplinar do conhecimento. 

I- Em seus estudos Piaget afirma que: ―a interdisciplinaridade seria uma forma de se chegar à 

transdisciplinaridade, etapa que não ficaria na interação e reciprocidade entre as ciências, mas 

alcançaria um estágio onde não haveria mais fronteiras entre as disciplinas‖. 
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II- O conceito de transversalidade surge nos movimentos de renovação pedagógica, quando 

teóricos concebem que é preciso redefinir o e entendimento de aprendizagem e repensar os 

conteúdos que devem ser ensinados aos alunos. Tanto a transversalidade quanto a 

interdisciplinaridade concebem o planejamento voltado ao aluno e suas necessidades de 

aprender e construir o conhecimento. 

III- A interdisciplinaridade incide no trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento, 

em um trabalho de cooperação, reflexão coletiva e troca de experiências e reflexões. Provoca a 

transcendência de métodos de uma disciplina para outra, ultrapassando-as sem perder a 

finalidade disciplinar. 

IV- Para que a interdisciplinaridade sobrevenha nas escolas brasileiras, é necessário que primeiro 

ocorra uma profunda reforma excluindo toda e qualquer disciplina e conteúdos obrigatórios, a 

partir disto, um novo planejamento onde as áreas possam ser unidas e coletivas surgirá, só 

assim haverá interdisciplinaridade. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa IV. 

c) Somente as alternativas II e IV. 

d) Somente as alternativas I, II e III. 

e) Somente as alternativas II, III e IV. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 

16 - Quando falamos em uma escola que tem como princípio pedagógico a Educação Inclusiva em 

suas ações é INCORRETO afirmar: 

a) A escola que trabalha considerando fundamental a Educação Inclusiva atua em  defesa do 

direito de todos os estudantes estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo 

de discriminação. 

b) A escola que tem como princípio a Educação Inclusiva reflete sua atuação, implicando em 

mudanças estruturais e culturais para que todos os alunos se sintam acolhidos e tenham suas 

necessidades atendidas. 

c) A escola inclusiva acolhe todas as crianças, independente de sua condição física, intelectual, 

linguística ou emocional e busca em suas ações desenvolver as potencialidades de todos. 
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d) A escola inclusiva atua com aqueles alunos que tem a competência para aprender. Desta 

forma, determinadas deficiências ou síndromes não tem condições de aprendizado e, 

portanto, deve frequentar espaços não escolares. 

e) A escola que se preocupa com a inclusão repensa seu currículo, método de ensino 

organização do tempo e do espaço e sua avaliação para que a condição de aprender seja 

garantida a todos independente de sua deficiência ou necessidade. 

17 - A brincadeira na Educação Infantil, importância e necessidade é tema constante de reflexão 

daqueles que atuam com esta faixa etária. Leia as afirmativas que se referem à brincadeira em classes 

de Educação Infantil: 

I- Na Educação Infantil jogos e brincadeiras devem ser utilizados com o objetivo principal de 

introduzir um novo assunto que será abordado pelo professor. Brincar é uma estratégia que 

prende a atenção dos alunos por um bom tempo. 

II- A brincadeira desenvolve a imaginação das crianças, através das brincadeiras elas são capazes 

de refletirem sobre o mundo em que vivem e as relações que estabelecem com os outros. 

III- A brincadeira é um espaço de investigação e construção do conhecimento. A criança analisa a 

si própria, os outros, pensa e age através das relações e convivência com os diferentes grupos.  

IV- Além de ser um direito de todas as crianças, a brincadeira é um momento de fantasia, alegria e 

reflexão. Nesta fase de descobertas, a brincadeira se caracteriza como um vínculo importante 

com o meio social, seus familiares, amigos e consigo mesma. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente as alternativas I, II e III. 

b) Somente as alternativas II, III e IV. 

c) Somente as alternativas III e IV. 

d) Somente as alternativas I e IV. 

e) Somente as alternativas I e III. 

18 - A professora Ana atua na Educação Infantil, em sua turma estão matriculadas 25 crianças. A 

professora atua considerando o lúdico essencial ao desenvolvimento de seus alunos. Assinale a 

alternativa INCORRETA quanto ao lúdico na Educação Infantil: 

a) As crianças participam do planejamento das atividades. Selecionam jogos e brincadeiras, 

discutem as regras e sua utilização e juntas aprendem a conviver, se divertir e aprender. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 03/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC 

13 
 
 

b) A professora organiza a sala com diferentes espaços: jogos, brinquedos, livros, figurinos, 

pois entende que as diversas linguagens precisam ser respeitadas e desenvolvidas nestes 

momentos. 

c) A professora permanece atenta às crianças durante os momentos em que elas brincam: 

observa seus diálogos, percebe como eles interagem e solucionam os problemas e como 

fazem uso dos conhecimentos discutidos em sala. Este momento é parte fundamental da 

avaliação. 

d)  A professora não permite que meninos brinquem com bonecas ou meninas com carrinhos 

para não despertar as questões de gênero durante os momentos destinados à brincadeira. 

e) A professora organiza a brincadeira dentro de seu planejamento, brincar é parte do trabalho 

educativo, por isso para garanti-la é preciso que a mesma seja refletida, planejada e 

organizada, assim todos se sentem parte do processo. 

19 - Leia as afirmativas que se referem à Educação Infantil e que estão presentes na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96: 

I- A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.  

II- A educação infantil será organizada com  carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, 

distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional. 

III- A educação infantil não realiza controle de frequência, tendo em vista que sua função é de 

socialização e não  preparatória para o ano seguinte. 

IV- A educação infantil será oferecida exclusivamente em creches para crianças de 0 a 5 anos. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e II. 

b) Somente as alternativas II e III. 

c) Somente as alternativas III e IV. 

d) Somente as alternativas I e IV. 

e) Somente as alternativas I e III. 

20 - Alfabetização e letramento e sua relação com os alunos da Educação Infantil é parte de intensas 

discussões no cotidiano pedagógico. Neste sentido, assinale a resposta CORRETA quanto à 

alfabetização e letramento na Educação Infantil: 
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a) Na Educação Infantil, as crianças devem ser preparadas para a alfabetização que se 

intensifica no primeiro ano do Ensino Fundamental. Letras e números devem ser repetidos 

cotidianamente. 

b) O professor de Educação Infantil tem responsabilidade de ensinar seus alunos a utilizarem 

caderno com linhas, escrever nome e palavras bem como frases simples. Desta forma, as 

crianças já estarão preparadas para a sistematização da leitura e da escrita no primeiro ano. 

c) Letrar e alfabetizar são partes de um mesmo processo, caracterizado pelo domínio da leitura 

e da escrita; o trabalho desenvolvido na Educação Infantil é fundamental, pois aprender 

letras, números e formas desenvolvem a atenção, a coordenação e o registro. Estas etapas 

são a essência do trabalho da Educação Infantil. 

d) A atuação do professor de Educação Infantil é fundamental para que os alunos dominem a 

leitura e escrita. Atividades em que as crianças precisem completar partes de palavras, 

registros no caderno, cópias do quadro devem ser desenvolvidas diariamente.  

e) Na Educação Infantil as crianças tem contato com diferentes materiais impressos com 

linguagens diversas. Nesta etapa é fundamental que as crianças façam uso destes materiais e 

compreendam o significado social que a leitura e escrita representa na vida das pessoas, sem 

que para isso tenham que aprender a ler e escrever de forma mecânica e repetitiva. 

 


