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CARGO: PROFESSOR DE 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 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! 
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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 EDUCAÇÃO INFANTIL  

11. Plano Municipal de Educação do município de Ipira, Lei nº 1122, de 27 de maio de 2015, na 

Meta 01, que trata da Educação Infantil, propõe universalizar até 2016, a educação infantil na 

pré-escola para as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos e o atendimento da demanda 

manifesta por creche. Das estratégias, abaixo relacionadas, quais estão contempladas na Meta 01 

do Plano Municipal de Educação do município de Ipira. 

http://www.ipira.sc.gov.br/
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I. Ampliar a oferta de matrículas na Educação Infantil Pública de 0 a 5 anos através da 

construção de nova Creche, com base em diagnóstico da realidade, com recurso próprio e /ou 

adesão a Programa Nacional. 

II. Manter o atendimento das crianças da área rural de 3 à 5 anos na Educação Infantil da Escola 

e ofertar vagas de 0 à 3 anos em creche de acordo com as especificidades da comunidade 

rural. 

III. No crescimento da oferta de vagas no atendimento de crianças de zero a três anos deve-se 

garantir que em 2016 estejam sendo atendidas por creches 75% da demanda das crianças da 

área urbana, respeitando o número de alunos por turma em conformidade com a legislação 

vigente. 

IV. Promover a revisão e o aperfeiçoamento das propostas pedagógicas da Educação Infantil, 

buscando concretizar o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, 

intelectual, emocional, moral e social, incentivando a criatividade, a autonomia, a 

solidariedade, o respeito a partir dos valores humanos, completando a ação da família, de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

V. 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. 

 

As alternativas CORRETAS são:  

a) As alternativas I,   II,    III,   IV e V. 

b) Apenas I,   II,    IV e V 

c) Apenas II,    III,   IV e V 

d) Apenas I,    II,    III e   IV  

e) Apenas I,    III,   IV e V 

 

12. O Plano Nacional de Educação- PNE,  lei nº 13.005/2014 representa um desafio para a educação 

do País na próxima década com destaque para o discurso da busca por educação de qualidade, 

melhorias das condições de trabalho docente com qualificação, erradicação do analfabetismo, 

universalização do atendimento escolar, dentre outras diretrizes. Para tanto, algumas metas foram 

estabelecidas, marque a única meta que está INCORRETA com relação ao Plano Nacional de 

Educação. 
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a) universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no 

mínimo, 90% (noventa por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste 

PNE. 

b) universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 

(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 

concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

c) universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e 

ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 

ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

d) alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino fundamental. 

e) oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da 

educação básica. 

 

13. O art. 30 da Lei Federal nº 9394/96, de 20/12/96 e alterações que estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, institui que a educação infantil será oferecida em creches ou entidades 

equivalentes e pré-escolas respectivamente, para:   

a) crianças entre dois e quatro anos de idade em creche e crianças de quatro a cinco anos de idade 

em pré-escolas; 

b) crianças entre um e três anos de idade em creche e crianças de quatro anos de idade em pré-

escolas; 

c) crianças de até os quatro anos de idade em creche e crianças de cinco anos de idade em pré-

escolas; 

d) crianças até os dois anos de idade em creche e crianças de cinco anos de idade em pré-escolas;  

e) crianças de até três anos de idade em creche e crianças de quatro a cinco anos de idade em pré-

escolas. 

 

14. O ato de avaliar, assim como o ato de planejar, é uma atividade essencialmente humana, que está 

intrinsecamente ligada às nossas expectativas e aos critérios que estabelecemos diante de 

determinada situação, pessoa ou objeto para que algo se realize. O ser humano, em seu cotidiano, 
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está frequentemente realizando avaliações sobre si mesmo, sobre o outro e sobre tudo o que está a 

sua volta. No que se refere a função da avaliação na educação infantil, assinale V (verdadeiro) F 

(falso) para as alternativas abaixo. 

I. ( ) assegurar a uniformidade no processo de aprendizagem das crianças, como o objetivo de 

promover a criança para a etapa seguinte de aprendizagem. 

II. (  ) disciplinar o comportamento infantil durante a realização das atividades. 

III. (  ) manter os pais informados sobre o que não foi alcançado pela criança no processo de ensino 

e aprendizagem. 

IV. (  ) subsidiar o professor mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, 

sem o objetivo da promoção, mesmo que para o acesso ao ensino fundamental. 

V. (  ) controlar a evolução da criança para garantir o sucesso em etapas posteriores de 

escolarização. 

Assinale a sequência CORRETA:  

a) V – V – F – V – V 

b) F – V – F – F – V 

c) F – F – F – V – F 

d) F – F – V – V – V 

e) V – V – V– V – V 

 

15. Um endereço de correio eletrônico, assim como um endereço postal, possui todos os dados de 

identificação necessários para enviar uma mensagem a alguém. Ele é composto de uma parte 

relacionada ao destinatário da mensagem, o que vem antes do caractere @, e de uma parte 

relacionada com a localização do destinatário, o que vem após o caractere @. Dentre os possíveis 

endereços de e-mail apresentados, assinale o que apresenta uma estrutura válida. 

a) maria:silva@gmail.com 

b) maria;silva@gmail.com 

c) maria.silva@gmail.com 

d) mariasilva@gmail:com   

e) @mariasilva@gmail.com  

 

16. Vygotsky afirma que “o bom ensino é aquele que se antecipa ao desenvolvimento, ou seja, que se 

dirige às funções psicológicas que estão em via de se completarem” (Rego, 2001). A concepção 

de Vygotsky sobre as relações entre o desenvolvimento e a aprendizagem, estabelece forte 

mailto:maria.silva@gmail.com
mailto:maria@silva@gmail.com
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ligação entre o processo de desenvolvimento e a relação do indivíduo com seu ambiente 

sociocultural. Isso Significa dizer que, na abordagem sociointeracionista, a qualidade do trabalho 

pedagógico está relacionada à:  

a) capacidade de promover avanços no desenvolvimento do aluno com base naquilo que ele ainda 

não sabe, mas que a partir das interações e mediações poderá vir a saber. 

b) capacidade de promover situações em que o aluno demonstre aquilo que já sabe e aprendeu 

fora escola. 

c) criação de zonas de atuação pedagógica baseada em conhecimentos mais adiantados nas séries 

escolares que o aluno frequenta. 

d) proposição de pré-requisitos para a aprendizagem que demonstrem a prontidão dos alunos. 

e) introdução de conceitos difíceis que levem os alunos a estudar aquilo que está nos livros 

didáticos.  

 

17. Segundo _______________________________, o elo que liga todas as características específicas 

da lógica infantil é o egocentrismo do pensamento das crianças. Todas as outras características, 

quais sejam, o realismo intelectual, o sincretismo e a dificuldade de compreender as relações, a 

este traço nuclear. Assim, o egocentrismo ocupa uma posição intermediária, genética, estrutural e 

funcionalmente, entre o pensamento autístico e o pensamento orientado. O pensamento orientado 

é consciente, isto é, prossegue objetivos presentes no espírito de quem pensa, É inteligente, isto é, 

encontra-se adaptado a realidade e esforça-se por influenciá-la. É suscetível de verdade e erro, e 

pode ser comunicado através da linguagem. O pensamento autístico é subconsciente, isto é, os 

objetivos que prossegue e os problemas que põe a si próprio não se encontram presentes na 

consciência. 

Dos autores apresentados abaixo, qual deles preenche CORRETAMENTE a frase:  

a) Vygotsky 

b) Rosseau 

c) Piaget 

d) Freinet 

e) Maria Montessouri 

 

18. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI é um guia de orientação 

que pretende contribuir com o planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas 

que considerem a pluralidade e diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e cultural das 
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crianças brasileiras, favorecendo a construção de propostas educativas que respondam às 

demandas das crianças e seus familiares nas diferentes regiões do país. Analise a assertiva 

CORRETA considerando os pressupostos do Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil – RCNEI. 

a) A creche e a pré-escola têm como sujeito a criança e como objeto as práticas educativas do 

ensino fundamental. 

b) Apesar de oferecer às crianças atividades lúdicas, jogos, brincadeiras, a aprendizagem ocorre 

somente quando a criança fizer o registro das atividades desenvolvidas. 

c) As funções da educação infantil devem estar voltadas prioritariamente à padrões de qualidade. 

d) As instituições de educação infantil devem incorporar de maneira integrada as funções de 

educar e cuidar. 

e) Na creche e na pré-escola as crianças são consideradas como frágeis e limitadas, sendo assim, 

precisam apenas da proteção de um adulto. 

 

19. A Lei Federal 9394/96 e alterações que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

art. 31 define que, a educação infantil será 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. controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, 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.       

As alternativas CORRETAS são:  

a) As alternativas I, II, III, IV e V. 

b) Apenas I, II, IV e V. 

c) Apenas II, III, IV e V. 

d) Apenas I, II e III. 

e) Apenas I, III, IV e V. 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

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

 

12 
 

20. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o currículo é 

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

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

tecnológico. A partir da fundamentação legal, as práticas pedagógicas, que compõem a proposta 

curricular na educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, 

garantindo experiências que: 

I. Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, 

expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e 

respeito pelos ritmos e desejos das crianças; 

II. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas 

de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

III. Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem 

oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos; 

IV. Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e 

orientações espaço-temporais; 

V. ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) As alternativas I;  II;   III;   IV e   V 

b) Apenas II;  III e   V 

c) Apenas II;   III;   IV e V 

d) Apenas II;   IV e  V  

e) Apenas I; III e IV 

 


