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CADERNO
D E P R O VA

A1C5 Professor Educação Infantil
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:

Concurso
Público

 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado
da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

18 de agosto

30 questões

8 às 11h

3h de duração*

PROVA

Atenção!

A

.
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Aspectos históricos, geográficos,
econômicos, políticos e culturais

5 questões

1. O Brasil é um país imenso, com uma superfície de
mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados.
Essa imensidão territorial é dividida em regiões.
Assinale a alternativa que indica a maior região brasileira em extensão territorial.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Sul
Norte
Centro-Oeste
Nordeste
Sudeste

2. O comércio externo tem significativa importância
para a economia brasileira e vem crescendo. Em 2018
as vendas para o mercado externo tiveram um crescimento de 10% em relação ao ano anterior.
Assinale a alternativa que indica o produto mais
exportado pelo Brasil em 2019, segundo informações
divulgadas pelo MDIC.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Soja
Café
Carne de frango
Carne bovina
Minério de ferro

3. A Revolução Farroupilha (ou Guerra dos Farrapos)
teve início no Rio Grande do Sul, mas as tropas revolucionárias invadiram Santa Catarina.
Assinale a alternativa que indica o episódio da nossa
história que pode ser associado a essa invasão.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

A vinda dos Açorianos
Início da Revolução Federalista
Início da Guerra do Contestado
Proclamação da República Juliana
Fundação da cidade de Farroupilha no Rio
Grande do Sul

4. Assinale a alternativa que indica a cidade mais
populosa de Santa Catarina (estimativa do IBGE, 2018).
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São José
Chapecó
Florianópolis
Blumenau
Joinville

5. Nosso Estado destaca-se pela diversificação de sua
economia. As diferentes regiões de Santa Catarina produzem de minérios a automóveis, exportam móveis e
pescados, atraem milhares de turistas por suas praias
e produzem deliciosas carnes de frango e suína.
Assinale a região catarinense que se destaca pela
extração de carvão e produção de pisos e revestimentos cerâmicos.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Sul
Norte
Oeste
Nordeste
Vale do Itajaí

Língua Nacional

5 questões

Leia atentamente o texto abaixo.
Junho é o segundo melhor mês no ano
Junho foi o segundo melhor mês do ano para o
mercado financeiro. No período, o Ibovespa bateu o
recorde histórico duas vezes e acumulou alta de 4%
e o dólar depreciou 2%. O mês só não supera o
desempenho de janeiro, marcado pela euforia dos
investidores com o início do governo Bolsonaro, em
que     Bolsa subiu 10,82% e o dólar caiu 5,6%.
No semestre, o Ibovespa acumula alta de 14,5%,
melhor desempenho desde 2016.    moeda
americana tem queda de 0,6% no período.
Depois de um início de maio turbulento, marcado pela
guerra comercial entre China e Estados Unidos e incertezas quanto    aprovação da reforma da Previdência, junho surfou no otimismo que marcou    duas
últimas semanas. Investidores passaram a condicionar
o andamento da reforma da Previdência ao presidente
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Segundo ele, o
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governo detém apoio da maioria dos deputados para
aprovação do projeto em plenário antes do recesso
parlamentar, que inicia em 18 de julho.
Júlia, M. Folhapress. in nscDC, ano 34; no 11.920.

6. Assinale a alternativa que completa corretamente
as lacunas do texto anterior.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

a • À • à • às
à • A • a • as
a • A • à • as
à • A • a • às
a • À • à • as

9. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está de acordo com a norma-padrão.
a.
b.
c.
d.

Aqui, se sabe tudo sobre o novo time.
Se amanhã quiseres me ver, feliz eu ficarei.
Tudo passou-se numa fração de segundos.
Sabe-se que a temperatura global está cada dia
mais elevada.
e. SQUARE Em tratando-se de futebol, ou melhor de futebol estadual, ele era uma sumidade.
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

10. Considere as seguintes afirmativas sobre correio
eletrônico ou e-mail.
1. Como gênero textual, o e-mail pode ser considerado como um documento oficial, assim
como o ofício.
2. Local e data são necessários no corpo da
mensagem.
3. Um dos atrativos da comunicação por meio
eletrônico é sua flexibilidade. No entanto, a
linguagem do texto dos correios eletrônicos
ou e-mails deve ser formal.
4. A assinatura do e-mail deve conter o nome
completo, o cargo, a unidade, o órgão e o
telefone do remetente.

7. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto.
a. SQUARE Segundo a autora, a depreciação do dólar foi
maior em junho do que em janeiro.
b. SQUARE Segundo Rodrigo Maia, o projeto da Previdência será aprovado no segundo semestre.
c. SQUARE Junho foi um ótimo mês para o mercado financeiro em decorrência da guerra comercial entre
China e Estados Unidos.
d. SQUARE O mês de janeiro não conseguiu suplantar o
desempenho do mercado financeiro do mês de
junho que bateu o recorde duas vezes e acumulou alta de 4%.
e. Check-square Incertezas em relação à aprovação da reforma
da Previdência e a guerra comercial entre China
e EUA foram fatores determinantes para um
mês de maio intranquilo quanto ao mercado
financeiro.

8. A concordância verbal está de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa em:
a.
b.
c.
d.

Apenas 1% dos candidatos faltaram.
O pessoal chegou mais cedo ao estádio.
Sempre tem um ou outro que chegam atrasado.
Os Estados Unidos nunca viu um ataque como
o de 11 de setembro!
e. SQUARE O correr e o folgar era o que ela gostava de
fazer!
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Legislação e Temas de Educação

10 questões

11. Qual dos teóricos defende o pressuposto de que
a dimensão cultural é fundamental no processo de
desenvolvimento humano?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Freud
Piaget
Vigotski
Skinner
Pavlov
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12. Para a corrente Histórico-Cultural, o professor
tem a tarefa de auxiliar a criança no processo de
desenvolvimento:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Do pensamento linear.
Da conformação dos corpos.
Das funções psicológicas inferiores.
Das funções psicológicas superiores.
De apropriação do conhecimento fragmentado.

13. O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal/Iminente está presente na teoria de aprendizagem e desenvolvimento humano conhecida como:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Cognitivista.
Essencialista.
Estruturalista.
Ambientalista.
Histórico-Cultural.

16. Na concepção pedagógica Tecnicista, o estudante
é visto como depositário passivo dos conhecimentos,
que devem ser acumulados na mente através de
associações.
O principal expoente dessa corrente psicológica, também conhecida como behaviorista, é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

17. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), é correto afirmar:
1. O calendário escolar deverá adequar-se às
peculiaridades locais, inclusive climáticas
e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, podendo inclusive reduzir o
número de horas letivas previsto nesta Lei.
2. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir
no trabalho e em estudos posteriores.
3. O ensino da arte, especialmente em suas
expressões regionais, constituirá componente
curricular obrigatório da educação básica.
(Redação dada pela Lei no 13.415, de 2017)
4. O ensino da História do Brasil levará em conta
as contribuições das diferentes culturas e
etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígena, africana
e europeia.

14. As tendências pedagógicas são divididas em:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Formais e informais.
Liberais e progressistas.
Estruturadas e analíticas.
Ambientalistas e generalistas.
Comportamentais e meritocráticas.

15. A tendência pedagógica intitulada libertadora,
vincula a educação à luta e organização de classe do
oprimido. Para essa abordagem, o saber mais importante é que o sujeito tenha consciência da realidade
em que vive e que busque as possibilidades que
visem à transformação social. Centraliza-se na discussão de temas sociais e políticos. O professor coordena
atividades e atua juntamente com os estudantes.
A tendência libertadora também é conhecida como a
pedagogia:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

de Paulo Freire.
meritocrática.
das emoções.
de Henry Ford.
assistencialista.

Luria.
Skinner.
Davidov.
Freinet.
Wallon.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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18. Consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996) que a integralização curricular poderá
incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e
pesquisas envolvendo:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Os temas transversais.
A formação de sujeitos passivos e ordeiros.
Práticas voltadas à conformação dos corpos.
Uma organização curricular linear e disciplinar.
Conteúdos que atendam às exigências do mercado financeiro.

Conhecimentos Específicos

21. No documento intitulado Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil, consta que considerando-se as especificidades afetivas, emocionais,
sociais e cognitivas das crianças, a qualidade das
experiências oferecidas que podem contribuir para
o exercício da cidadania devem estar embasadas nos
seguintes princípios:
1. O respeito à dignidade e aos direitos das
crianças, consideradas nas suas diferenças
individuais, sociais, econômicas, culturais,
étnicas, religiosas etc.
2. O direito das crianças a brincar, como forma
particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil.
3. O acesso das crianças aos bens socioculturais
disponíveis, ampliando o desenvolvimento
das capacidades relativas à expressão, à
comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética.
4. A socialização das crianças por meio de sua
participação e inserção nas mais diversificadas
práticas sociais, sem discriminação de espécie
alguma.
5. O atendimento prioritário aos cuidados às
crianças e serviços assistencialistas aos seus
familiares.

19. O artigo 27 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) expressa que os conteúdos curriculares da educação básica observarão, entre outras,
as seguintes diretrizes:
1. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem
democrática.
2. Consideração das condições de escolaridade
dos alunos em cada estabelecimento.
3. Orientação para o trabalho.
4. Promoção do desporto educacional e apoio
às práticas desportivas formais e de alto
rendimento.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

20. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(1996), em seu artigo 26-A (Redação dada pela Lei
no 11.645, de 2008), determina que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio,
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Da cultural oriental.
Da língua de sinais (libras).
De todas as religiões e crenças.
Da história dos colonizadores do país.
Da história e cultura afro-brasileira e indígena.
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10 questões

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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22. Estudos relacionados à educação infantil revelam
que:
1. A educação infantil, como Política Pública,
aparece no cenário brasileiro somente no
século XX.
2. A presença de discussões sobre a educação
infantil resultou em leis e documentos como
a Constituição Federal de 1988, ECA, Estatuto
da Criança e do Adolescente, LDB, Lei de Diretrizes e Bases, RCNEI e Referencial Curricular
Nacional para Educação Infantil.
3. As políticas públicas para a educação infantil
enfatizam a importância das práticas assistencialistas no trato com as crianças.

24. Nos Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil consta que a construção
de uma creche ou pré-escola exige um compromisso
de interdisciplinaridade por parte dos profisssionais
envolvidos.
No referido documento, a abordagem interdisciplinar
do projeto considera que:
1. A edificação e o local configuram-se como um
todo inserido no contexto de sua comunidade.
2. A unidade de Educação Infantil encontra-se
inserida num contexto maior, que inclui o
ecossistema natural, mesmo quando localizada em uma área urbana.
3. A creche ou a pré-escola encontram-se
inseridas num contexto sócio-histórico-cultural,
que inclui a sociedade e toda sua ampla diversidade cultural, social e física. Assim, o edifício
deve ser concebido para congregar as diferenças como forma de enriquecimento educacional e humano, além de respeito à diversidade.
4. É necessário verificar as condições do
ambiente construído após determinado
tempo de uso. Essa identificação funciona
como fonte de retroalimentação para futuros
projetos semelhantes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

23. O texto intitulado Política Nacional de Educação:
pelo direito das crianças de zero a seis anos à educação
apresenta as seguintes diretrizes:
1. A educação e o cuidado das crianças de 0 a 6
anos são de responsabilidade exclusiva dos
docentes.
2. A Educação Infantil deve pautar-se pela indissociabilidade entre o cuidado e a educação.
3. A Educação Infantil tem função diferenciada
e complementar à ação da família, o que
implica uma profunda, permanente e articulada comunicação entre elas.
4. É dever do Estado e da família o atendimento
gratuito em instituições de Educação Infantil
às crianças de 0 a 6 anos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

25. Assinale a alternativa que indica corretamente
o teórico cujos estudos demonstram que a criança
aprende por meio da interação social com outros
sujeitos mais experientes da sua cultura.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Vigotski
Skinner
Piaget
Freud
Jung
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26. O Referencial Curricular Nacional para a educação
infantil, criado em 1998, pelo Ministério da Educação,
propõe:

28. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) de acordo com o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil.

a. SQUARE Práticas voltadas à conformação dos corpos.
b. SQUARE A distinção entre as ações de cuidar e educar
crianças de 0 a 6 anos idade.
c. SQUARE A divisão hierárquica de tarefas entre os profissionais que atuam com as crianças pequenas.
d. Check-square A indissociabilidade das ações de cuidar e educar crianças pequenas.
e. SQUARE Que o trabalho pedagógico privilegie as ações
assistencialistas.

(

(

(

27. O texto intitulado Política Nacional de Educação:
pelo direito das crianças de zero a seis anos à educação,
recomenda que:
1. A prática pedagógica considere os saberes
produzidos no cotidiano por todos os sujeitos
envolvidos no processo: crianças, professoras e professores, pais, comunidade e outros
profissionais.
2. Os Estados e Municípios elaborem ou adequem seus planos de educação em consonância com a Política Nacional de Educação
Infantil.
3. As instituições de Educação Infantil ofereçam,
no mínimo, 4 horas diárias de atendimento
educacional, ampliando progressivamente
para tempo integral, considerando a
demanda real e as características da comunidade atendida nos seus aspectos socioeconômicos e culturais.
4. Os docentes desenvolvam projetos educacionais pautados na meritocracia, visando preparar as crianças para o Ensino Fundamental.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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(

) Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas
de forma integrada.
) Educar significa contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação
interpessoal, de ser e estar com os outros em
uma atitude básica de aceitação, respeito e
confiança.
) O ato de educar poderá auxiliar o
desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades
corporais, afetivas, emocionais, estéticas e
éticas, na perspectiva de contribuir para a
formação de crianças felizes e saudáveis.
) Educar significa disciplinar as crianças para
obedecerem às regras impostas pelos adultos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•V•V
V•V•V•F
V•F•V•V
V•V•F•F
F•V•V•F
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29. Consta nos Parâmetros básicos de infraestrutura
para instituições de educação infantil que:
1. O professor, junto com as crianças, prepara o
ambiente da Educação Infantil, organiza-o a
partir do que sabe que é bom e importante
para o desenvolvimento de todos e incorpora
os valores culturais das famílias em suas propostas pedagógicas, fazendo-o de modo que as
crianças possam ressignificá-lo e transformá-lo.
2. A criança pode e deve propor, recriar e explorar
o ambiente, modificando o que foi planejado.
3. Ambientes variados podem favorecer diferentes tipos de interações e o professor tem
papel importante como organizador dos
espaços onde ocorre o processo educacional.
Tal trabalho baseia-se na escuta, no diálogo e
na observação das necessidades e dos interesses expressos pelas crianças, transformando-se em objetivos pedagógicos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

30. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ).
(

(

(

) A construção histórica do sentimento de
infância foi assumindo diferentes significados ao longo do tempo, a partir das relações
sociais, e não apenas em função das especificidades da criança.
) Na contemporaneidade a ideia principal de
infância, que orienta as políticas públicas, está
exclusivamente relacionada ao processo de
desenvolvimento biológico.
) A infância existiu desde os primórdios da
humanidade, mas a sua percepção como uma
categoria e construção social deu- se a partir
dos séculos XVII e XVIII.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•V
V•F•V
V•F•F
F•V•F
F•F•V
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G R A D E D E R E S P O S TA S
2
3
4

A1C5 Professor Educação Infantil

1

16
17
18
19

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

20

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

Concurso
Público

.

Sua Grade
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