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CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES 

INICIAIS 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

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

Concurso Público: 

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   

 2   A   B   
 

  D   

 

 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 3 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; 
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 A Prova será escrita, terá duração mínima de 60 (sessenta) minutos (1 hora) e máxima de 3 (três) 

horas e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 

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

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Português 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 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 

PORTUGUÊS 

1. Leia com atenção e responda o que segue: 

A missa dos inocentes 

Se não fora abusar da paciência divina 

 Eu mandaria rezar missa pelos meus poemas que não  

 conseguiram ir além da terceira ou quarta linha, 

 vítimas dessa mortalidade infantil que, por ignorância dos pais, 

 Dizima as mais inocentes criaturinhas, as pobres...  

Que tinham tanto azul nos olhos, 

 Tanto que dar ao mundo! 

 Eu mandaria rezar o réquiem mais profundo 

 Não só pelos meus  

Mas por todos os poemas inválidos que se arrastam pelo mundo 

 E cuja comovedora beleza ultrapassa a dos outros 

 Porque está, antes e depois de tudo, 

 No seu inatingível anseio de beleza! 

(Mário Quintana) 

 

Com relação ao texto apresentado assinale a alternativa que possui uma informação equivocada:  

a) O poema em análise não explora os recursos da rima ou outros mais comuns em produções 

de escolas literárias não modernistas. 

b) Quando o autor afirma que os poemas que não foram concluídos ou que não foram escritos 

são como crianças que morreram precocemente tem-se uma metáfora. 

c) O poema possui apenas uma temática: a religiosidade.  

d) Há no poema várias alusões a aspectos culturais da religiosidade ocidental („rezar missa‟, 

„réquiem profundo‟), sem o que fica difícil o entendimento de alguns versos. 

 

2. O antônimo de inatingível está em: 

a) Difícil de ser atingido; inacessível 

b) Diz-se daquilo que está acima das capacidades humanas 

c) Adjetivo e substantivo de dois gêneros que não pode ser atingido 

d) Fácil de ser alcançado; acessível 
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3. Assinale a alternativa na qual todas as palavras possuem prefixos que indicam negação: 

a) Ilegal- desleal- infeliz 

b) Submundo- subcutâneo-submarinho 

c) Interestelar – ilegal- desleal 

d) Supermercado- insuficiente-submundo 

 

4. Analise a palavra “reler”. Diante dessa análise é possível afirmar que a palavra: 

I - Possui 5 sílabas 

II - Possui o sufixo “re” 

III - É um substantivo masculino 

IV - Um verbo da 2ª conjugação 

a) Todas as alternativas estão corretas 

b) Apenas a alternativa IV está correta  

c) Todas as alternativas estão corretas exceto a alternativa IV 

d) Somente é correto o que está exposto em I e III 

 

5. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras da sentença esteja em desacordo com 

regras ortográficas vigentes: 

a) Privilégio - Empecilho - Disseminar 

b) Mestiço - Adolescente - Exceção 

c) Anexo – Atraso - Micro-ondas  

d) Esquizofrênico - Dentifrício - Antepatia  

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6. Para calcular o consumo de energia mensal de um aparelho elétrico, usamos a fórmula: , 

onde:  

G é o consumo em quilowatts-horas; 

P é a potência do aparelho (em watts); 

h é o número de horas por dia; 

d é o número de dias por mês. 

Vamos analisar o consumo de um forno elétrico cuja potência é de 1 750 watts, instalado numa 

residência. Se ele for acionado uma hora e 45 minutos dia, durante 20 dias, ele proporcionará 

aproximadamente um consumo de: (em kw/h) 
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a) 61 

b) 51 

c) 58 

d) 68 

 

7. Seja a função . A parábola da função  terá ponto de mínimo e interceptará 

o eixo das abscissas em dois pontos distintos, quando: 

a)   

b)   

c)   

d)  

 

8. Dois campos de petróleo A e B distam respectivamente 50 quilômetros e 90 quilômetros de um 

ponto C do litoral, o qual entendido como retilíneo (conforme figura). Os pontos C e D são os pontos 

do litoral mais próximos, respectivamente, dos campos A e B. A distância do ponto C ao ponto D é 

de 70 quilômetros. Deseja-se construir um polo petrolífero (entre C e D) que fique situado à mesma 

distância dos campos A e B. 

 

 

Nessas condições, pode-se afirmar que o polo petrolífero deve ficar situado a: 

a) 30 km de C 

b) 50 km de C 

c) 40 km de D 

d) 30 km de D 
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9. Um arquiteto deseja projetar nove colunas igualmente espaçadas entre duas colunas fixas de 

alturas  e  para suportar uma viga de extremidades A e B. 

 

Considerando todas as colunas a média aritmética entre as alturas da terceira, quinta, sétima e nona 

colunas será de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

10. Uma senhora de idade bastante avançada resolve dividir parte de suas reservas entre três 

sobrinhas de forma que a divisão seja diretamente proporcional às suas idades. As moças têm 10, 12 

e 18 anos. O valor a ser dividido é de R$ 170 000,00. A quantia que a mais velha recebeu foi de: 

a) 42 500,00  

b) 76 500,00  

c) 51 000,00   

d) 67 000,00   

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11. A diversidade de relevo, clima, cultura e paisagem propicia o desenvolvimento de diversos polos 

econômicos em Santa Catarina o que favorece uma economia diversificada e organizada por regiões. 

Fonte: www.sc.gov.br 

Analise as frases abaixo: 

I – A região da Grande Florianópolis é polo tecnológico, de prestação de serviços, turismo e 

construção civil.       

II – A região Sul é polo turístico, prestação de serviços e tecnológico.     

III – A região Oeste é polo da agroindústria, produção de alimentos, agricultura.     

IV – A região Norte é polo moveleiro, metal-mecânico e tecnológico.      

V – O Planalto Serrano é polo da agroindústria, turismo, madeira e tecnologia.     

VI – O Vale do Itajaí é polo da indústria têxtil, naval e tecnologia.       

http://www.sc.gov.br/
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Estão corretas as frases: 

a) I, III, IV, VI 

b) II, III, V, VI 

c) I, II, III, V 

d) I, II, III, VI 

 

12. “O Brasil será o primeiro país da América Latina e o sétimo no mundo a oferecer a vacina 

contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunizações. O anúncio foi feito ontem pelo 

ministro da Saúde, Ricardo Barros, em Brasília. ( ... ) O esquema vacinal para os meninos contra o 

HPV será de duas doses, com seis meses de intervalo entre elas. ( ... ) O objetivo é proteger contra os 

cânceres de pênis, garganta e ânus.” Fonte: Correio do Povo – 12 de outubro/2016 

Qual é a faixa etária de meninos que será atingida pela vacina contra o HPV, a partir de janeiro 2017? 

a) 08 a 12 anos 

b) 11 a 13 anos 

c) 09 a 14 anos 

d) 12 a 13 anos 

 

13. A Lei 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

das pessoas com deficiência. Trata sobre as barreiras de comunicação que devem ser ultrapassadas, 

sendo uma delas a capacitação dos colaboradores em Libras. Qual o significado da sigla LIBRAS? 

a) Linguagem Brasileira para Surdos 

b) Língua Básica para Raciocínio dos Surdos 

c) Língua Brasileira de Sinais 

d) Linguagem de Interpretação de Sinais 

 

14. Identifique as frases sobre o Município de Arabutã como Verdadeiras ou Falsas. Após marque a 

sequência correta: 

(   ) As principais atividades econômicas do Município de Arabutã são a criação de aves, suínos e 

leite. 

(   ) Arabutã foi distrito de Concórdia até 1994, quando conseguiu a emancipação. 

(   ) Arabutã pertence à região turística do Vale do Contestado. 

(   ) Com o êxodo rural atualmente a população urbana ultrapassou o número da população rural. 

(   ) O nome “Arabutã” significa pau-brasil na língua guarani. 
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a) V, V, F, V, V 

b) F, V, F, F, F 

c) V, F, F, V, V 

d) V, F, V, F, V 

 

15. A Lei 13.254 de 13 de janeiro de 2016, sancionada pela então Presidente Dilma Rousseff, ficou 

conhecida como a lei da repatriação. Assinale a opção correta. 

a) A lei da repatriação oportunizou aos descendentes de italianos, até quarto grau, que residem 

no Brasil a partir de 1930, de conquistarem a dupla cidadania de forma menos burocrática e 

mais rápida. 

b) A lei da repatriação oportunizou aos denunciados na Operação Lava Jato a usarem valores 

depositados em paraísos fiscais, para devolução aos cofres públicos dos valores desviados 

através de propina, buscando a diminuição da pena. 

c) A lei da repatriação oportunizou às pessoas e às empresas que tinham valores no exterior, 

não declarados e obtidos de forma licita, a regularizarem a situação mediante pagamento de IR 

e multa, e serem anistiados de crime de evasão de divisas e sonegação fiscal. 

d) A lei da repatriação oportunizou às multinacionais utilizarem recursos de suas matrizes 

localizadas no exterior, para investimentos no Brasil, com a condição de manutenção dos 

empregos formais. 

 

INFORMÁTICA 

16. Função no Word que permite dividir o documento em partes, como se existisse mais de um 

arquivo em um mesmo documento. É através desta função que podemos colocar número de páginas, 

cabeçalhos, orientação de página, rodapés diferentes em um mesmo documento.  

a) Quebra de seção  

b) Colunas 

c) Quebra de página 

d) Hifenização  

 

17. No Microsoft Excel, quando copiamos ou estendemos uma fórmula, as referências podem se 

comportar de duas maneiras. Se as referências são alteradas conforme o deslocamento das fórmulas, 

dizemos que elas são referências relativas, se elas não são alteradas, dizemos que são absolutas. 

Podemos transformar a referência de relativa para referência  absoluta através do símbolo: 
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a) % 

b) * 

c) $ 

d) & 

 

18. Podemos aprimorar os resultados de pesquisas realizadas na internet. Para que o provedor de 

pesquisa exclua as páginas que contenham determinado termo, utilizamos antes deste termo o sinal 

de: 

a) * 

b)  - 

c) % 

d) / 

 

19. No Windows Explorer, para recortar um arquivo selecionado, podemos utilizar o atalho: 

a) CTRL R 

b) CTRL X 

c) CTRL L 

d) CTRL V 

 

20. A opção de inserir um índice de ilustrações em um documento do Microsoft Office Word 2007, 

está disponível na guia: 

a) Exibição 

b) Correspondências  

c) Referências 

d) Revisão 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. A Constituição Federal prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizem seus sistemas de ensino, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. 

Essa organização prevê um regime de: 

a) Divisão 

b) Distribuição 
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c) Colaboração 

d) Competição   

 

22. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns: 

a) A carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, 

quando houver; 

b) A carga horária máxima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, 

quando houver. 

c) A carga horária mínima bimestral será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, 

quando houver. 

d) A carga horária mínima anual será de oitocentas e noventa horas, distribuídas por um 

mínimo de duzentos e vinte dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver. 

 

23. No art. 21 da Lei 9394/96 especifica-se que educação escolar compõe-se de diferentes etapas: 

I - Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio 

II - Ensino fundamental, formado pela educação infantil 

III - Ensino fundamental, formado pela educação infantil, anos iniciais e finais 

IV - Educação superior 

A composição da educação escolar brasileira, segundo a Lei 9394/96, está correta em 

a) Alternativas I e II 

b) Alternativas I e III 

c) Alternativas II e IV 

d) Alternativas I e IV 

 

24. Segundo a LDB 9394/96 e redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016 temos previsto 

o ensino da arte e da educação física como componentes: 

a) Optativos para a educação infantil e obrigatórios para o ensino fundamental. 

b) Obrigatórios para a educação infantil e optativos para o ensino fundamental. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
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c) Obrigatórios para a educação infantil e para o ensino fundamental. 

d) Optativos para a educação infantil e para ensino fundamental. 

 

25. A LDB prevê em seu Art. 29 que a Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento: 

a) integral de crianças até cinco anos. 

b) integral de crianças de até seis anos. 

c) moral de crianças até seis anos. 

d) moral de crianças de até cinco anos. 

 

26. A Lei nº 12.796, de 2013 determina que a educação infantil seja organizada de acordo com as 

seguintes regras comuns:    

I - Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

II - Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 

(duzentos) dias de trabalho educacional. 

III - Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 

(sete) horas para a jornada integral. 

IV - Exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas. 

V - Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança. 

Com relação ao disposto na Lei acima citada é correto afirmar: 

a) Todas as alternativas estão corretas exceto a alternativa II 

b) Todas as alternativas estão corretas exceto a alternativa IV 

c) Somente as alternativas I, II e III estão corretas 

d) Todas as alternativas estão corretas 

 

27. Com relação ao ensino Fundamental e em consonância com a atual legislação é correto afirmar: 

a) O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola 

pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão. 

b) O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola 

pública a partir dos seis anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão.    
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c) O ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. 

d) O ensino fundamental optativo, com duração de nove anos, gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. 

      

28. Em 2008, foi lançada a política nacional de educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva e aprovada, por meio de emenda constitucional, a convenção da ONU sobre os direitos das 

pessoas com deficiência. De acordo com a convenção, devem ser assegurados sistemas educacionais 

inclusivos em todos os níveis.  Além disso, na Lei n° 9.394/96 específica que a educação especial é a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.   Nesse sentido uma instituição de ensino não está apta para receber estudantes 

portadores de necessidades especiais quando: 

a) Vetar o acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 

para o respectivo nível do ensino regular. 

b) Oferecer serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades 

da clientela de educação especial. 

c) Assegurar currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades. 

d) Assegurar a terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. 

 

29. A resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos indica que os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem 

assegurar:  

I - A alfabetização e o letramento.  

II - O desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua 

Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim como o aprendizado 

da Matemática, da Ciência, da História e da Geografia.  

III - A continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de 

alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental como um todo e, 

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=424&Itemid=
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particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o 

terceiro. 

Assinale a alternativa que indica o disposto na diretriz: 

a) Todas as alternativas estão corretas; 

b) apenas as alternativas I e II; 

c) Apenas as alternativas I e III; 

d) Apenas as alternativas II e III; 

 

30. Atentando para o disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos podemos afirmar quanto a matrícula e a carga horária que:  

a) O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange a população na faixa etária 

dos 6 (seis) aos 17 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos os que, na idade 

própria, não tiveram condições de frequentá-lo.  

b) É facultativa a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 (seis) anos completos ou 

a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, nos termos da Lei e das 

normas nacionais vigentes.  

c) É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 (seis) anos completos ou 

a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, nos termos da Lei e das 

normas nacionais vigentes.  

d) A carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular será de 800 (oitocentas) horas 

relógio, distribuídas em, pelo menos, 220 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar. 

 

31. Com base na Lei nº 8.069/90 - ECA é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público 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 dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Nesse sentido a criança ou adolescente 

terá garantida a prioridade no atendimento. Assinale a alternativa que está em dissonância com o 

disposto na legislação: 

a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

b) Esporádica preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.  

c) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude. 
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32. Segundo Kramer: “Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas 

contradições das sociedades em que estão inseridas. A criança não se resume a ser alguém que não 

é, mas que se tornará (adulto, no dia em que deixar de ser criança). Reconhecemos o que é 

específico da infância: seu poder de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira entendida 

como experiência de cultura. Crianças são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem 

cultura e são nela produzidas. Esse modo de ver as crianças favorece entendê-las e também ver o 

mundo a partir do seu ponto de vista. A infância, mais que estágio, é categoria da história: existe 

uma história humana porque o homem tem infância. 

O excerto acima apresentado nos remete a que concepção de Infância:  

a) Infância na Idade Média: a criança como adulto em miniatura. 

b) Infância na contemporaneidade: a criança como protagonista. 

c) Infância na Idade Moderna (séculos XVI à XVIII): da criança divertida e agradável à criança 

educável. 

d) Infância no Capitalismo: a criança como ser fraco e incompleto. 

 

33. Segundo estudos da Psicologia baseados numa visão histórica e social dos processos de 

desenvolvimento infantil, que tem em Vygotsky (2007) um dos seus principais representantes, o 

brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na 

produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim 

como de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos.  

Em relação ao brincar marcar C para as afirmativas Corretas, E para as Erradas e, após, assinalar a 

alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  

(   )  a criança reproduz e representa o mundo por meio das situações criadas nas atividades de 

brincadeiras, mediante um processo ativo de reinterpretação do mundo, que abre lugar para a 

invenção e a produção de novos significados, saberes e práticas  

(    ) o brincar é um importante processo psicológico, fonte de desenvolvimento e aprendizagem 

(   ) a brincadeira é de fundamental importância para o desenvolvimento infantil, na medida em 

que a criança pode transformar e produzir novos significados. O brincar não só requer muitas 

aprendizagens como também constitui um espaço de aprendizagem 

a) E - C- C 

b) C - E- E 

c) E - E- E 

d) C - C- C 
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34. Relacione as sentenças aos teóricos e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta na ordem dada: 

I - A criança já nasce num mundo social e, desde o nascimento, vai formando uma visão desse 

mundo através da interação com adultos ou crianças mais experientes. 

II - Os conhecimentos são elaborados espontaneamente pela criança, de acordo com o estágio de 

desenvolvimento em que esta se encontra. 

III - Pensamento e linguagem são processos interdependentes, desde o início da vida. A aquisição 

da linguagem pela criança modifica suas funções mentais superiores: ela dá uma forma definida ao 

pensamento, possibilita o aparecimento da imaginação, o uso da memória e o planejamento da 

ação. 

IV - Os conceitos espontâneos ou do cotidiano, também chamados de senso comum, são aqueles 

que não passaram pelo crivo da ciência. Os conceitos científicos são formais, organizados, 

sistematizados, testados pelos meios científicos, que em geral são transmitidos pela escola e que 

aos poucos vão sendo incorporados ao senso comum. 

a) Vygotsky- Piaget – Vygotsky – Vygotsky 

b) Piaget – Vygotsky – Vygotsky- Vygotsky 

c) Piaget – Piaget – Vygotsky- Vygotsky 

d) Vygotsky- Piaget- Piaget- Piaget  

 

35. Sob a perspectiva de Piaget, marcar C para as afirmativas Corretas, E para as Erradas e, após, 

assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:   

(   ) O pensamento aparece antes da linguagem, que apenas é uma das suas formas de expressão. A 

formação do pensamento depende, basicamente, da coordenação dos esquemas sensório-motores e 

não da linguagem. 

(   ) Os conhecimentos são elaborados espontaneamente pela criança, de acordo com o estágio de 

desenvolvimento em que esta se encontra. A visão particular e peculiar (egocêntrica) que as 

crianças mantêm sobre o mundo vai, progressivamente, aproximando-se da concepção dos 

adultos: torna-se socializada, objetiva.  

(  ) Privilegia o ambiente social. Reconhece que, em se variando esse ambiente, o 

desenvolvimento também variará. Neste sentido, não se pode aceitar uma visão única, universal, 

de desenvolvimento humano. 

a) C - C - C 

b) E - C – C 
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c) C - C - E  

d) C - C - E 

 

36. A partir da homologação da Lei Federal 12.796/13 que obriga a matrícula das crianças a partir 

dos 4 anos,  podemos afirmar que o brasileiro tem assegurado pelo menos: 

a) 14 anos de estudo 

b) 12 anos de estudo 

c) 16 anos de estudo 

d) 9 anos de estudo 

 

37. Atualmente o Ministério da Educação (MEC) convocou pesquisadores, formadores de 

professores e representantes de associações como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (Undime) e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) 

para discutir a adoção de um documento norteador do sistema nacional de educação do Brasil. Esse 

documento pode se entendido como a “espinha dorsal” para os direitos de aprendizagem de cada 

aluno, a formação dos professores, os recursos didáticos e as avaliações externas. Hoje esse 

documento ainda não foi aprovado, mas está disponível em versões preliminares para consulta e 

apoio ao processo pedagógico. Esse documento que oferece um descritivo de conteúdos e saberes 

necessários para cada ano e segmento da Educação Básica chama-se: 

a) Parâmetros Curriculares Nacionais 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

c) Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

d) Base Comum Curricular Nacional 

 

38. Que avaliação está direcionada para as unidades escolares e estudantes matriculados no 3º ano do 

Ensino Fundamental, fase final do Ciclo de Alfabetização, e insere-se no contexto de atenção voltada 

à alfabetização. 

a) Provinha Brasil 

b) ENEM 

c) ANA 

d) PROALFA 

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
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39. Segundo Magda Soares, marcar C para as afirmativas Corretas, e para as Erradas E.  Após, 

assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta:  

(   ) Alfabetização é entendida como a aquisição do sistema convencional de escrita e  distingue-se 

de letramento entendido como o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso 

competente da leitura e da escrita em práticas sociais; 

(  ) Alfabetização e letramento são interdependentes e indissociáveis embora sejam processos 

distintos; 

(   ) O processo de letramento compreende o desenvolvimento de habilidades e comportamentos 

de uso competente da língua escrita nas práticas sociais de leitura e de escrita. 

(   ) O letramento desenvolve-se na dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de 

escrita.  

a) C - C - C- C 

b) C - C - E- C 

c) E- C - E- C 

d) C - E- C - E 

 

40. Segundo a Lei Complementar 159/2014 do município de Arabutã o conceito de Cargo Público 

está correta em: 

a) Serviços que, por sua própria natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem direta e 

permanentemente os servidores a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos à saúde, em 

razão da natureza e da intensidade dos mesmos agentes e do tempo de exposição aos seus 

efeitos. 

b) Desligamento do servidor do cargo que ocupa ou função que desempenha, com a extinção do 

vínculo com a Administração Pública Municipal, quer a pedido do servidor, quer de ofício pela 

autoridade competente. 

c) Posição jurídica estabelecida na organização do serviço público, com denominação própria, 

atribuições específicas e estipêndio correspondente pago pelo erário municipal, para ser 

provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei. 

d) Ato pelo qual o servidor assume jurídica e materialmente o cargo para o qual foi nomeado. 

 


