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CARGO: PROFESSOR DE CRECHE 

 

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 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; 

 

 A Prova escrita terá início às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo 
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máximo de 3 (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada 

questão composta de 5 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 (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2016 – MUNICÍPIO DE IPIRA - SC 

 

3 
 

CADERNO DE PROVA 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1. Complete as frases com os verbos apresentados preenchendo com os números correspondentes, 

considerando as ideias contidas nos excertos. 

1. sortir 

2. surtir. 

(  ) Em tempos de crise, é necessário que a despensa esteja________________ de alimentos. 

(  ) Em 2009 ocorreu um ____________________de gripe H1N1. 

(  ) O médico alterou a minha medicação porque a anterior não estava __________ efeito. 

(  ) Já comprei um __________________ de mantimentos para vários meses. 

(  ) Minhas palavras parecem não ter ___________________ qualquer tipo de alteração no seu 

comportamento. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 

b) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 

d) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 

e) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 

 

2. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas do vocábulo carretilha está em: 

a) Profilaxia 

b) Referencia  

c) Corroborar  

d) Cavalheiro  

e) Embrulhado 

 

3. Observando o uso dos porquês é possível afirmar que são sentenças corretamente grafadas:  

I. Você brigou comigo. Por quê?  

II. Porquê você brigou comigo?  

III. Por que você brigou comigo? 

IV. Porque você brigou comigo? 

V. Gostaria de saber o porquê você brigou comigo. 
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a) I ; II e III 

b) I ; III e V 

c) I ; II e IV 

d) I ; III e IV 

e) II ; III e V 

 

4. Estão respeitadas as regras de concordância verbal  em:  

I. Entre as duas hipóteses que examinou, considera o autor que o elemento comum é redução da 

capacidade de sonhar. 

II. Seria essencial que nunca faltasse aos adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a 

liberdade inclusa nos sonhos. 

III. Caso deixasse de haver as grandes bibliotecas de hoje, é possível que os homens do futuro não 

pudessem interpretar plenamente a nossa cultura. 

IV. A vida têm uma só entrada: a saída é por cem portas”. 

V. Tudo eram alegrias e cânticos. 

a) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a IV; 

b) Apenas as alternativas IV e V estão corretas; 

c) Somente a alternativa I está correta. 

d) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas; 

e) Somente a alternativa IV está correta. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5. Um vendedor ambulante compra espigas de milho de um feirante ao preço de R$ 0,82 de cada duas 

unidades. Ele revende essas mesmas espigas de milho por R$ 3,20 para cada embalagem plastificada 

com quatro unidades. O número de espigas de milho que ele precisa vender para obter um lucro de 

R$ 156,00 é: 

a) 270 

b) 300 

c) 400 

d) 350 

e) 280 
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6. Um veículo é ofertado pela montadora em três cores diferentes, podendo o comprador optar entre 

os motores 1.0 cc, 1.4 cc, 1.6 cc, 1.8 cc e 2.0 cc, nas versões “standat” e “luxo”. O número de 

alternativas que o cliente terá é de:  

a) 10 

b) 30 

c) 45 

d) 50 

e) 54 

 

7. Uma laje de concreto é retangular e tem 5 m de comprimento, 3,5 m de largura e 14 cm de 

espessura. O volume de concreto usado nesta laje é: (em ) 

a) 24,5 

b) 4,95 

c) 8,05 

d) 5,10 

e) 2,45 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8. O Governo Federal enviou para o Congresso Nacional, em junho de 2016, uma proposta de 

emenda constitucional para a criação de um teto para os gastos públicos para os próximos 20 

anos, a partir de 2017, que ficou conhecida como a PEC dos gastos públicos. Este tema foi da 

PEC nº ____ . 

Assinale a alternativa correta. 

a) PEC 743 

b) PEC 243 

c) PEC 746 

d) PEC 246 

e) PEC 241 

 

9. “O Prefeito Emerson Ari Reichert, juntamente com o Vice Prefeito, Adilson Alfredo Schwingel e 

os Vereadores, Ari Arno Koch e Joacir José Toledo estiveram em Brasília na última semana, 
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viabilizando recursos para Ipira.” Fonte: www.ipira.sc.gov.br Acessado em 26 de dezembro 

2016 

O texto acima se refere à viagem realizada em novembro de 2016, para viabilizar liberação de mais 

de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para a execução de obras emergenciais de 

muros de contenção para estabilização de encostas comprometidas com as fortes chuvas ocorridas no 

município ainda em 2014.  Através de qual ministério foi a liberação desse recurso? 

a) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

b) Ministério da Integração Nacional 

c) Ministério da Defesa Civil Brasileira 

d) Ministério do Desenvolvimento Municipal 

e) Ministério da Fazenda 

 

10. Segundo o Art. 169 da Lei Orgânica de Ipira o Conselho Municipal de Educação, incumbido de 

normatizar e fiscalizar o sistema de ensino no município, será composto por indicação de 

representantes __________________. 

I. dos Poderes Executivo e Legislativo 

II. de entidades ligadas ao magistério 

III. do Poder Judiciário 

IV. de organizações científicas e culturais 

V. de organizações sindicais 

a) I e IV são incorretas 

b) II e V são incorretas 

c) IV e V são incorretas 

d) III é incorreta 

e) I, II e IV são incorretas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE CRECHE  

11. A Lei de Diretrizes e Bases n° 9394/1996, expressa em seu Artigo 31, a organização da educação 

infantil, sendo que estabelece 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;  

http://www.ipira.sc.gov.br/
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II. Carga horária mínima anual de 600 (seiscentos) 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. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima 

de 60% (sessenta por cento) do total de horas;  

V. Matrícula obrigatória para educação infantil - creche, de no mínimo 4 (quatro) horas diárias em 

entidade pública.  

Assinale a alternativa que corresponde à resposta CORRETA: 

a) Somente as alternativas IV e V. 

b) Somente as alternativas I, III e IV. 

c)  Somente as alternativas II e III. 

d)  Somente as alternativas I, III e V.  

e)  Somente as alternativas I, II e III. 

 

12. O Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, Lei n° 8.069/1990, dispõe sobre a proteção integral 

de crianças e adolescentes em seu Capítulo IV, trata do direito à educação, à cultura, ao esporte e 

ao lazer, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-lhes os princípios abaixo, EXCETO: 

a)  Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

b) Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência;  

c) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino;  

d) Atendimento obrigatório em creche e pré-escola às crianças de um (1) a seis (6) anos de 

idade;  

e) No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios 

do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o 

acesso às fontes de cultura.  

 

13. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (1998), é um documento 

constituído a partir de um conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam contribuir 

com a implementação de práticas educativas de qualidade, que possam promover e ampliar as 

condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. Segundo o 
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documento, para que as aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é preciso que o professor 

considere elementos fundamentais para melhor organização do trabalho educativo. Com base 

nestas informações complete com VERDADEIRO ou FALSO, e em seguida assinale a alternativa 

que apresenta a sequência CORRETA: 

(   ) A interação de crianças da mesma idade e de idades diferentes em situações diversas, 

contribui para a promoção da aprendizagem,  do desenvolvimento e da capacidade de relacionar-

se; 

(   ) Os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as crianças já possuem sobre o assunto, 

possibilita que as mesmas aprendam por meio de uma construção interna ao relacionar suas 

ideias, com as novas informações de que dispõem e com as interações estabelecidas; 

(   )  Aspectos relacionados a individualidade e a diversidade, apresentados nas instituições de 

educação infantil-creche, devem ser desconsiderados pelos professores no momento do 

planejamento ; 

(   ) Para o processo educativo com êxito, desconsidera-se o grau de desafio das atividades 

propostas, a  interação entre as crianças e a proximidade das práticas sociais reais; 

(   ) Durante a brincadeira das crianças, ocorre a resolução de problemas como forma de 

aprendizagem. 

a) V, F, V, F, F. 

b) V, V, F, F, F. 

c) F, V, F, V, V. 

d) V, F, V, V, F. 

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

 

14. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil- DCNEI (Brasil, 2013), expressam 

sobre os objetivos e condições para a organização curricular, em que os direitos da criança 

constituem o paradigma para o relacionamento social e político com as infâncias do país, 

anunciadas na Constituição de 1988. No Artigo 227 a legislação estabelece que as crianças se 

encontrem inseridas nos direitos fundamentais, sendo: à provisão, à proteção, à participação na 

vida social e cultural, de ser respeitada e de ter liberdade para expressar-se individualmente. Com 

base nesse paradigma, a proposta pedagógica das instituições infantis deve ter como objetivo 

promover o desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco  anos de idade, garantindo o 

acesso aos processos de construção de conhecimentos.  Desse contexto, decorrem algumas 

condições para a organização curricular, EXCETO: 
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a)  As instituições de Educação Infantil devem assegurar a educação em sua integralidade, 

entendendo o cuidado como algo dissociável ao processo educativo. 

b)  O combate ao racismo e às discriminações de gênero, sócio-econômicas, étnico-raciais e 

religiosas deve ser objeto de constante reflexão e intervenção no cotidiano da Educação 

Infantil. 

c)  As instituições necessariamente precisam conhecer as culturas plurais que constituem o 

espaço da creche e da pré-escola, a riqueza das contribuições familiares e da comunidade, 

suas crenças e manifestações, e fortalecer formas de atendimento articuladas aos saberes e às 

especificidades étnicas, linguísticas, culturais e religiosas de cada comunidade. 

d) A execução da proposta curricular requer atenção cuidadosa e exigente às possíveis formas de 

violação da dignidade da criança. 

e)  O atendimento ao direito da criança na sua integralidade requer o cumprimento do dever do 

Estado com a garantia de uma experiência educativa com qualidade a todas as crianças na 

Educação Infantil. 

 

15.  A Resolução Nº 5/2009, é um documento de extrema importância para a educação infantil, uma 

vez que a partir dessa Lei institui-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, que por sua vez reúne princípios, fundamentos e procedimentos a fim de orientar as 

políticas públicas nesta área educacional. Em seu Art. 10, a Resolução/2009, estabelece 

procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Considerando 

essas informações complete com VERDADEIRO ou FALSO, e a seguir indique a alternativa que 

apresenta a sequência CORRETA: 

(   ) A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no 

cotidiano; 

(  ) Utilização de registros realizados por adultos, unicamente relatórios, fotografias, desenhos e 

álbuns, são dispensáveis; 

(  ) A continuidade dos processos de aprendizagens 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)  

(  ) 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;  
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(   ) A não retenção das crianças na educação infantil. 

a) V, F, V, F, F. 

b) V, V, F, F, F. 

c) F, V, F, V, V. 

d) V, F, V, V, F. 

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

 

16. O Plano Municipal de Educação do Município de Ipira -SC, constituído pela Lei   nº 1122, de 27 

de maio de 2015, com vigência para o período de 10 anos (2015/2025), apresenta no eixo da 

educação infantil quatorze (14) estratégias elencadas para esta etapa da educação básica.  Sobre 

as estratégias abaixo elencadas, é INCORRETO afirmar: 

a)  Realizar a avaliação institucional nas instituições de educação infantil do município de Ipira 

com base nos indicadores de qualidade da educação infantil. 

b)  Relocar para a área urbana o atendimento na educação infantil, das crianças da área rural que 

compreende a faixa etária de 3 à 5 anos.  

c)  Assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos adequados às faixas etárias e às 

necessidades do trabalho educacional atendendo os padrões mínimos de infraestrutura 

definidos no sistema estadual de ensino.  

d)  Implantar formas de participação da comunidade escolar e local na melhoria do 

funcionamento das instituições de Educação Infantil e no enriquecimento das oportunidades 

educativas e dos recursos pedagógicos.  

e) Preparar a criança para ingressar no ensino fundamental, respeitando-se o direito de brincar, 

estabelecer vínculos afetivos, utilizar diferentes linguagens expressar sentimentos, desejos, 

pensamentos e necessidades, bem como assegurar a vivência da infância e o desenvolvimento 

das dimensões intelectual, física, emocional, espiritual, cultural e afetiva do ser humano. 

 

17. O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005/2014 com vigência por dez 

anos (2014-2024), estabelece dez (10) diretrizes para a educação nacional. Abaixo apresenta-se 

algumas diretrizes, complete com VERDADEIRO ou FALSO, e após marque a alternativa que 

consta a sequência CORRETA: 

(   ) Erradicação de até 70 % do analfabetismo; 

(   ) Universalização do atendimento escolar; 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2016 – MUNICÍPIO DE IPIRA - SC 

 

11 
 

(  ) Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação; 

(  ) Melhoria da qualidade da educação básica, prioritariamente na educação infantil e ensino 

superior; 

(   ) Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que 

se fundamenta a sociedade; 

a) V, F, V, F, F. 

b) F, V, V, F, V. 

c) F, V, F, V, V. 

d) V, F, V, V, F. 

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

 

18. Nas últimas décadas muito tem discutido sobre o currículo na educação infantil numa perspectiva 

indissociável de cuidar e educar, o debate acerca do assunto possibilitou que o tema fosse 

inserido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil- DCNEI (2013). Em que a 

proposta pedagógica, ou projeto pedagógico, torna-se o plano orientador das ações da instituição 

educativa, bem como define as metas a serem alcançadas para o desenvolvimento integral das 

crianças que nela são educadas e cuidadas. Na sua execução, o espaço educacional organiza seu 

currículo, que pode ser entendido como as práticas educacionais estruturadas em torno do 

conhecimento e permeadas pelas relações sociais que se apresentam.  Quanto à definição de 

currículo apresentada pelas DCNEI, é INCORRETO afirmar. 

a) O currículo da Educação Infantil 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, científico e tecnológico. 

b) As práticas que estruturam o cotidiano das instituições infantis, se planejadas e avaliadas, 

devem considerar a integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, 

cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças, apontar as experiências de 

aprendizagem que se espera promover junto às mesmas, e efetivar-se por meio de modalidades 

que assegurem as metas educacionais de seu projeto pedagógico.  

c) O foco principal para a organização do currículo na instituição educativa, é centrado no 

educador, fatores como o tempo, a organização do espaço em sala de aula, e saberes culturais 

das crianças, deixam de ser primazia.  
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d) A gestão democrática da proposta curricular deve contar na sua elaboração, acompanhamento e 

avaliação tendo em vista o Projeto Político-Pedagógico da unidade educacional. 

e) Por expressar o projeto pedagógico da instituição em que se desenvolve, englobando as 

experiências vivenciadas pela criança, o currículo se constitui um instrumento político, cultural 

e científico coletivamente formulado. 

 

19. O brincar, a brincadeira e os jogos, são assuntos do cotidiano das instituições de educação 

infantil, em que educadores buscam inserir as crianças nas ações planejadas, para que ocorra o 

processo de ensino e aprendizagem. Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil- RCNEI (1998) trazem apontamentos significativos sobre esses elementos. Com base 

nessas considerações, assinale a resposta que NÃO está em concordância com o documento: 

a) A brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação isto implica que aquele que 

brinca tenha o domínio da linguagem simbólica. 

b) Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma 

realidade anteriormente vivenciada. 

c) No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e significam outra coisa 

daquilo que aparentam ser. Quando as crianças brincam, recriam e repensam os acontecimentos 

que lhes deram origem, não sabendo que estão brincando. 

d) Os jogos de construção e aqueles que possuem regras, como os jogos de sociedade, também 

chamados de jogos de tabuleiro, jogos tradicionais, didáticos, corporais etc., propiciam a 

ampliação dos conhecimentos infantis por meio da atividade lúdica. 

e) Cabe ao professor, na instituição infantil, estruturar o campo das brincadeiras na vida das 

crianças, ou seja, organizar a base estrutural, por meio da oferta de determinados objetos, 

fantasias, brinquedos ou jogos, da delimitação e arranjo dos espaços e do tempo para brincar. 

 

20. A psicologia histórico-cultural teve início com as obras de Lev Semenovich Vygotsky (1896-

1934). O pesquisador desenvolveu seu trabalho com base marxista, sendo “radical” por querer ir 

à raiz de todos os problemas e, por se manter fiel a um método de compreensão do psiquismo 

humano.  Em suas pesquisas sobre o desenvolvimento humano, colocou que as forças que movem 

o desenvolvimento da criança, em suas diferentes idades acabam por negar e destruir a própria 

base de desenvolvimento de toda idade, determinando, com a necessidade interna, o fim da 

situação social do desenvolvimento, ou seja, a finalização de uma etapa do desenvolvimento para 

o passo seguinte, ou ao período superior de idade. Segundo a teoria de Vygotsky, na análise da 
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evolução do desenvolvimento infantil, é preciso considerar fatores fundamentais. A seguir, 

assinale a alternativa que NÃO corresponde à teoria do autor: 

a) Estudar a dinâmica da idade para esclarecer como a situação social influencia nas novas 

estruturas da consciência da criança nos diversos períodos evolutivos, e não possibilitar a 

interação entre as diferentes idades, a fim de não acelerar o processo de maturação; 

b) Estudar a origem ou gênese das novas formações centrais de determinada idade; 

c) Estudar as consequências advindas dessas novas estruturas de idades, pois a nova estrutura da 

consciência adquirida significa que a criança percebe distintas maneiras em sua vida interior, 

assim como o mecanismo interno de suas funções psíquicas; 

d) Observar, além das transformações internas, a mudança de comportamento na relação com 

outras pessoas, pois essa reestruturação da situação social de desenvolvimento constitui o 

conteúdo principal das idades críticas;  

e) Observar a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio, uma vez o sujeito 

é interativo, pois adquire conhecimentos a partir de relações intra e interpessoais e de troca com 

o meio, a partir de um processo denominado mediação. 

 


