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Estado de Santa Catarina

Prefeitura de São José do Cedro
Edital de Processo Seletivo nº 002/2019
___________________________________________________________________

Caderno de Prova para o cargo de

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
TIPO DE PROVA: 01
Leia atentamente as instruções abaixo:

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, feita de material transparente.
 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova
constante no caderno de prova que lhe foi entregue.
 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do
candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas
de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas.
 Para cada questão existe apenas uma resposta certa.
 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta.
 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta:
 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da
questão.
 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta.
 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão
Resposta.
 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de
aplicação das provas.
 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
BOA PROVA!
___________________________________________________________________________________________________________________________
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Questões de Conhecimento Especifico
01. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada concomitante e
subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão, segundo
a Lei nº 9.394/96:
A) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem no aluno, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores para uma sociedade menos
democrática.
B) A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para encerrar seu aprendizado,
de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a diferentes condições de trabalho.
C) A obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com
aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho.
D) Oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
02. De acordo com a Lei nº 9.394/96, a educação escolar compõe-se de:
I. Educação superior;
II. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;
III. Educação de jovens e adultos;
IV. Educação profissional e tecnológica.
Dos itens acima:
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
03. Quando os bebês menores de seis meses frequentam a creche e já foram desmamados ou estão em
processo de desmame, é necessário:
A) Que a mãe entregue à creche seu leite em pote esterilizado e devidamente fechado para
alimentação da criança.
B) A rápida introdução de alimentos sólidos para que o bebê aprenda a se alimentar corretamente.
C) Que um profissional de saúde possa supervisionar a oferta do substituto do leite materno.
D) Propor atividades pedagógicas que ensinem às crianças a importância do desmame completo
aos seis meses de vida.
04. Na educação infantil, um ambiente pode ser considerado realmente alfabetizador quando:
A) Promove um conjunto de situações de usos reais de leitura e escrita nas quais as crianças têm a
oportunidade de participar.
B) Os educadores utilizam a escrita no seu cotidiano e não oferecem às crianças a oportunidade de
presenciar e participar de diversos atos de leitura e de escrita.
C) As crianças podem, desde seu ingresso ao ensino fundamental, pensar sobre a língua e seus usos,
construindo ideias sobre como se lê e como se escreve.
D) Na instituição de educação infantil, poucas situações de comunicação necessitam da mediação
pela escrita.
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05. É possível aproveitar as inúmeras ocasiões em que as crianças falam, leem e escrevem para se fazer
uma avaliação de seu progresso. O principal instrumento para que o professor possa avaliar o processo
de construção da linguagem pelas crianças é:
A) O exercício do ditado.
B) O teste escrito.
C) A roda de conversa.
D) A observação.
06. Relativo à legislação de adoção estabelecida na Lei nº 8.069/90, é correto afirmar que:
A) A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e
adolescentes que ainda não estão em condições de serem adotados e outro de crianças e
adolescentes que já estão.
B) O prazo máximo para conclusão da ação de adoção será de duzentos dias, prorrogável uma única
vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária.
C) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, exceto os
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos
matrimoniais.
D) O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao
processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar dezoito anos.
07. Segundo a Lei nº 8.069/90, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
(__) - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada instituição de ensino.
(__) - Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material
didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
(__) - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino.
(__) - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito apenas para os que a ele tiveram acesso na idade própria.
Considerando-se (V) como verdadeiro e (F) como falso, a sequência correta das proposições acima é:
A) F – V – F – V.
B) V – F – V – F.
C) V – V – F – F.
D) F – V – V – F.
08. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como
eixos norteadores as interações e a brincadeira e garantir experiências que, exceto:
A) Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de
música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura.
B) Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais
brasileiras e internacionais, priorizando estas.
C) 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.
D) Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças
nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar.
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09. Cada criança ou jovem brasileiro, mesmo de locais com pouca infraestrutura e condições
socioeconômicas desfavoráveis, deve, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais:
A) Estar ciente da proposta curricular da instituição escolar em que está inserido,
contextualizando-a na discussão em todos os conteúdos e disciplinas.
B) Determinar suas diferentes necessidades de aprendizagem e encontrar a instituição escolar que
melhor oferece os conteúdos e metodologias de que necessita.
C) Reconhecer a necessidade de haver condições diferenciadas para o acesso, conteúdos e
processos educacionais das diferentes classes sociais.
D) Ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como
necessários para o exercício da cidadania para deles poder usufruir.
10. A pedagogia renovada é uma concepção que inclui várias correntes que, de uma forma ou de outra,
estão ligadas ao movimento da:
A) Pedagogia Libertária.
B) Tendência Histórico-crítica.
C) Escola Nova.
D) Pedagogia Tecnicista.
11. A Constituição Federal de 1988 determina alguns princípios que basearão o ensino. Assinale a
alternativa que não apresenta um deles:
A) Piso salarial profissional municipal para os profissionais da educação escolar pública e privada,
nos termos de lei federal.
B) Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de
carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes
públicas.
C) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.
D) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino.
12. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, a fala, segundo Vygotsky, pode assumir uma
importante função de:
A) Memória e pensamento para a criança através da fala mediada por conhecimentos recém
assimilados.
B) Rotulação, pois permite à criança identificar um objeto particular, separá-lo e distingui-lo dos
outros.
C) Causadora de dependência progressiva do campo sensorial, que se caracteriza como primeiro
contato da criança com o mundo.
D) De lembrete para a criança da importância da interação social para seu aprendizado e para o
estabelecimento de relações.

5

Questões de Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de
respondê-las.

13. Com base na interpretação do texto acima podemos afirmar:
A) A celebridade é privilégio dos maiorais e não de seus acólitos.
B) A atenção é algo que serve aos propósitos mais variados e nem sempre resultados pífios são
irrelevantes.
C) Nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes.
D) Devemos sempre levar em consideração a máxima: “falem bem, falem mal mas falem de mim”.
14. Das palavras do texto quais apresentam encontros vocálicos e consonantais em ambas as palavras:
A) Apareceu – Nascer.
B) Barulhão – Multidão.
C) Muitos – Montanha.
D) Começou – Repente.
15. Algo “insólito”, no contexto do texto, não é algo necessariamente:
A) Extraordinário.
B) Inacreditável.
C) Incrível.
D) Pusilânime.
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16. Assinale as duas palavras ortograficamente erradas no texto acima:
A) Rujido – Paralizadas.
B) Arrepiar – Fortíssimo.
C) Palpites – Nascer.
D) Rachar – Findar.
17. No texto acima falta acento em qual palavra?
A) Respiravam.
B) Palpites.
C) Montanha.
D) Ha.

Questões de Conhecimentos Gerais
18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de São José do Cedro/SC, os Poderes Executivo e
Legislativo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de
governo e orçamentos do Município;
II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do
Município.
Dos itens acima:
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens I e III estão corretos.
C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
19. É o estado mais novo do Brasil, sua criação ocorreu após o desmembramento do norte do estado de
Goiás, 1988. Após esse processo houve um acelerado crescimento demográfico estadual, impulsionado
pelos fluxos migratórios regionais. Estamos falando do estado de:
A) Mato Grosso.
B) Tocantins.
C) Minas Gerais.
D) Amapá.
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20. Itaipu Binacional lançou (20/07/2019), em Carmelo Peralta, no Paraguai, a licitação no valor de US
$ 7,5 milhões (R$ 28,05 milhões) para a contratação de uma empresa que fará o estudo de viabilidade, o
projeto final de engenharia e a fiscalização da obra da nova ponte rodoviária que ligará o país ao Brasil,
a Bioceânica. A nova ponte vai ser construída sobre o rio Paraguai, ligando Carmelo Peralta, a Porto
Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Hoje, a ligação entre as duas cidades ocorre somente por meio de balsas.
(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>acesso em 22 de julho de 2019)

Com base no trecho acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o
Presidente do Paraguai é:
A) Tabaré Vázquez.
B) Mario Abdo Benítez.
C) Lenín Moreno.
D) Sebastián Piñera.

