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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Mondaí 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2019 

___________________________________________________________________ 

 

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 03h00min, 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! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. É correto afirmar sobre a organização da educação infantil, segundo a Lei nº 9.394/96: 

A) Atendimento à criança de, no mínimo, quatro horas diárias para o turno parcial e de sete horas 

para a jornada integral. 

B) Carga horária mínima anual de novecentas horas, distribuída por um mínimo de duzentos dias 

de trabalho educacional. 

C) Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 

sessenta e cinco por cento do total de horas. 

D) Avaliação mediante acompanhamento com o objetivo de promoção para o acesso ao ensino 

fundamental. 

 

02. De acordo com a Lei nº 9.394/96, na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas 

de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de 

cada região, especialmente: 

I. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola 

e às condições climáticas; 

II. Orientação para o trabalho rural; 

III. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos 

da zona rural; 

IV. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas formais tradicionais do campo.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

03. A educação infantil tem papel social importante no desenvolvimento humano e social. A fim de que 

a educação infantil de qualidade seja de fato direito de todos, coloca-se como desafio urgente a: 

A) Institucionalização de creches e pré-escolas de caráter assistencial. 

B) Priorização de investimentos no ensino fundamental. 

C) Desvinculação dos importantes preceitos de educar e cuidar. 

D) Formação profissional de todos os professores. 

 

04. Relativo ao currículo da educação infantil, são objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para 

bebês de zero a um ano e seis meses no campo de experiências O eu, o outro e o nós: 

A) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

B) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

C) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

D) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 
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05. No que se refere à avaliação formativa na educação infantil, deve-se ter em conta que não se trata 

de avaliar a criança, mas sim: 

A) As situações de aprendizagem que foram oferecidas.   

B) O nível quantitativo de sua aprendizagem significativa. 

C) As oportunidades e experiências que não foram oferecidas a ela. 

D) A qualidade do processo de ensino elaborado pelos discentes. 

 

06. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, é papel do Estado democrático investir na escola, 

para que ela prepare e instrumentalize crianças e jovens para o processo democrático, forçando: 

A) Uma proposta educacional que tenha em vista a qualidade da formação a ser oferecida a maioria 

dos estudantes. 

B) Que o processo educacional seja instrumento para a imposição, por parte do governo, de um 

projeto de sociedade e de nação. 

C) O acesso à educação de qualidade para todos e às possibilidades de participação social. 

D) A possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma prática educativa pouco adequada às 

necessidades sociais. 

 

07. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o estabelecimento de uma referência 

curricular comum para todo o País, ao mesmo tempo que fortalece a unidade nacional e a 

responsabilidade do Governo Federal com a educação, busca garantir, também: 

A) O respeito à diversidade que é marca cultural do País, mediante a possibilidade de adaptações 

que integrem as diferentes dimensões da prática educacional. 

B) A elaboração de metas educacionais para a qual devem convergir as ações políticas dos 

municípios e dos estados, principais responsáveis pelas políticas públicas em educação.  

C) Que cada criança ou jovem brasileiro, com exceção de locais com pouca infraestrutura e 

condições socioeconômicas desfavoráveis, deve ter acesso ao conjunto de conhecimentos 

socialmente elaborados. 

D) A necessidade de haver condições totalmente igualitárias para o processo educacional, tendo em 

vista a garantia de uma formação unificada e de qualidade para todos. 

 

08. O direito à liberdade da criança e do adolescente compreende alguns aspectos, tais como: 

I. Participar da vida política, na forma da lei; 

II. Buscar refúgio, auxílio e orientação; 

III. Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

IV. Opinião e expressão; 

V. Prestar seu consentimento, em qualquer idade, na escolha de sua família substituta. 

Estão corretos: 

A) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e V estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens II, III IV e V estão corretos.  
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09. De acordo com a Lei nº 8.069/90, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como: 

A) Recensear o educando, zelando pela frequência do filho à escola. 

B) Participar da definição das propostas educacionais. 

C) Escolher se deseja matricular os filhos na rede regular de ensino. 

D) Ser atendido na escola em casos de emergência familiar. 

 

10. De acordo com Paulo Freire, teórico da pedagogia do oprimido, não é possível falar de subjetividade 

a não ser se compreendida em sua dialética relação com a:  

A) Curiosidade. 

B) Neutralidade. 

C) Indignação. 

D) Objetividade. 

 

11. De acordo com a teoria exposta por Emilia Ferreiro, toda criança passa por quatro fases até que 

esteja alfabetizada. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma delas: 

A) Silábico-alfabética: mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas. 

B) Silábica: não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada. 

C) Alfabética: interpreta a letra a sua maneira, atribuindo valor de sílaba a cada uma. 

D) Pré-silábica: aprende sobre o mundo por meio da manipulação de objetos alfabéticos 

introdutórios.  

 

12. As sequências de atividades, na educação infantil, são planejadas e orientadas com o objetivo de 

promover: 

A) Desafios impossíveis de serem enfrentados pelo grupo de crianças. 

B) Uma aprendizagem específica e definida. 

C) Atividades não necessariamente dentro de um contexto específico. 

D) Desafios com graus similares de complexidade. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: Analise a charge abaixo para responder a questão nº 13: 

 

 
 

13. A charge tem como objetivo: 

A) Criticar o machismo presente na sociedade. 

B) Criticar o aumento do botijão de gás. 

C) Demonstrar que até mesmo os gestos mais simples valem a pena. 

D) Criticar o aumento dos impostos que subiram 45% em dois meses. 

 

14. Assinale a alternativa em que todas as palavras sejam classificadas como Ditongo crescente: 

A) Pai, causa, leite. 

B) Infância, quarto, espécie. 

C) Pão, boa, saúde. 

D) Anhangabaú, ruim, saída. 

 

15. Analise as afirmativas a seguir: 

(__) - Usa-se o ponto final para encerrar períodos; 

(__) - Usa-se o ponto de interrogação no final de frases exclamativas; 

(__) - Usa-se a vírgula para separar o sujeito do predicado; 

(__) - Usa-se os dois pontos para introduzir citação. 

Considerando que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso, assinale a alternativa correta: 

A) V – F – F – V. 

B) F – V – V – V. 

C) V – F – V – V. 

D) V – V – V – F. 
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16. Analise as orações a seguir: 

¹A ventania não derrubou árvores ²nem arrancou cercas. 

Assinale a alternativa que classifica correta e respectivamente as orações acima: 

A) Período composto por coordenação. 

1ª oração: coordenada assindética. 

2ª oração: coordenada sindética aditiva. 

B) Período composto por coordenação. 

1ª oração: coordenada sindética. 

2ª oração: coordenada assindética conclusiva. 

C) Período composto por coordenação. 

1ª oração: coordenada sindética aditiva. 

2ª oração: coordenada assindética. 

D) Período simples. 

Oração absoluta. 

 

17. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está empregada corretamente: 

A) Aqui vendem-se bons vinhos. 

B) A aluna que emprestou-me o livro não veio hoje. 

C) Jamais perdoá-lo-ei por ter ferido meus sentimentos. 

D) Não me deixe perder a paciência! 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Segundo a Lei Orgânica de Mondaí/SC, o Município, na sua circunscrição territorial e dentro de sua 

competência constitucional, assegura dentro dos princípios da ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, existência digna, observados os seguintes 

princípios: 

I. Defesa do consumidor; 

II. Defesa do meio ambiente; 

III. Redução das igualdades regionais e sociais; 

IV. Busca de pleno emprego. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  
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19. Com base na notícia a seguir e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O Subprocurador-geral __________________, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo chefe da 

Procuradoria Geral República (PGR), concede entrevista após reunir-se com o presidente do Senado.” 
(Fonte adaptada: http://agenciabrasil.ebc.com.br/>acesso em 12 de setembro de 2019) 

A) José Dirceu. 

B) Gilmar Mendes. 

C) Augusto Aras.  

D) Dias Toffoli. 

 

20. Das alternativas a seguir, a maior cidade em extensão territorial é:  

A) Jaraguá do Sul.  

B) Criciúma.  

C) Blumenau.  

D) Palhoça.  

 




