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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Palma Sola 

Edital de Processo Seletivo nº 09/2020  

________________________________________________

___________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Professor de Educação Infantil 01 
 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 
 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 

contaminação e disseminação do COVID-19. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

feita de material transparente. 
 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
 Verifique se: 
 No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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.  

 Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 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 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! 

______________________________________________________________________________ 
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 (14 questões) 
 

01. Com relação aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento pertencentes à etapa da 
Educação Infantil, considere: 

I. Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando 
diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura 
e às diferenças entre as pessoas; 

II. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora 
dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, 
a ciência e a tecnologia; 

III. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 
sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes 
linguagens. 
Estão corretos: 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Apenas o item I está correto. 

 
02. Emilia Ferreiro define sua proposta pedagógica a partir da compreensão da psicogênese da 
língua escrita, diferenciando fases nas quais a criança passa até ser alfabetizada. Por exemplo, 
quando a criança interpreta a letra a sua maneira, atribuindo valor de sílaba a cada uma, afirma 
que está na fase chamada: 

A) Pré-silábica. 
B) Silábica. 
C) Silábico-alfabética. 
D) Alfabética. 

 
03. Leia o trecho a seguir extraído das obras de Paulo Freire: 
“Não existe tal coisa como um processo de educação neutra. Educação ou funciona como um 
instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e 
trazer conformidade com ele, ou ela se torna a ‘prática da liberdade’, o meio pelo qual homens e 
mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar na transformação 
do seu mundo.” 
Na descrição fica evidente que o educador valorizada a: 

A) Neutralidade das práticas de ensino. 
B) Parcialidade e tendenciosidade. 
C) Transformação dos alunos em militantes. 
D) Politicidade do ato educacional. 
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04. O período pré-operatório, conforme definido por Jean Piaget, é de fundamental importância 
para o desenvolvimento cognitivo. De acordo com o postulado neste estágio: 

I. O mundo para ela não se organiza em categorias lógicas gerais, mas distribui-se em 
elementos particulares, individuais, em relação com sua experiência pessoal; 

II. O alocentrismo intelectual é a principal forma assumida pelo pensamento da criança neste 
estádio. Seu raciocínio procede por analogias, por transdução, uma vez que lhe falta a 
generalidade de um verdadeiro raciocínio lógico; 

III. O pensamento da criança entre dois e sete anos é dominado pela representação 
imagística de caráter simbólico. A criança trata as imagens como verdadeiros substitutos do 
objeto e pensa efetuando relações entre imagens. 
Estão corretos: 

A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas o item II está correto. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 

 
05. Com relação à estrutura da Educação Infantil, assinale a alternativa correta: 

A) Não há atendimento educacional especializado para esta faixa de ensino. 
B) A educação infantil é gratuita e destinada a crianças de até 6 anos de idade. 
C) As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil são mantidas pelo 

Poder Público municipal. 
D) Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter 

base nacional comum, e é a única que não contempla uma parte diversificada. 
 
06. O conceito de ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal, foi desenvolvido por Lev Vygotsky 
para descrever a distância entre o desenvolvimento real de uma criança e o que ela ainda tem o 
potencial de aprender. Para obter sucesso nesta passagem, entre o que se sabe para o que se 
pode saber, é essencial em sua concepção: 

A) A consolidação de estágios anteriores do desenvolvimento. 
B) A harmonia entre o mental e o biológico. 
C) O incentivo à independência. 
D) O auxílio direto de um mediador. 

 
07. A BNCC adota para a Educação Infantil a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo 
o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse sentido, para potencializar as 
aprendizagens e o desenvolvimento das crianças é essencial: 

A) A prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de 
Educação Infantil e a família. 

B) O fortalecimento da independência da instituição escolar em relação à família e 
comunidades externas. 

C) A sujeição da escola frente às estruturas culturais e familiares trazidas pelos alunos até a 
instituição. 
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D) A criação de um currículo escolar que prese pelo desenvolvimento total das crianças sem 
interferências externas. 

08. O PNAIC é um programa integrado cujo objetivo é a alfabetização até o 3º ano do Ensino 
Fundamental, de todas as crianças das escolas municipais e estaduais, urbanas e rurais, 
brasileiras. Este programa se dedica especificamente em quais disciplinas? 

A) Todas as disciplinas do ensino fundamental. 
B) Apenas no ensino de português. 
C) Português e matemática. 
D) Apenas no ensino de matemática. 

 
09. O PNAIC tem sido desenvolvido por meio de ações que estimulam a ação reflexiva docente 
sobre o tempo e o espaço escolares. De modo que conta com alguns princípios centrais orientam 
que a proposta: 

I. Currículo inclusivo, que defende os direitos de aprendizagem de todas as crianças, 
fortalecendo as identidades sociais e individuais; 

II. Individualização dos componentes curriculares; 
III. Seleção e discussão de temáticas polêmicas a serem trabalhadas na sala de aula; 
IV. Ênfase na alfabetização e letramento das crianças. 

Estão corretos: 
A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 
10. A importância e a responsabilidade do trabalho com a Educação Psicomotora para o 
desenvolvimento integral do sujeito. Para a criança as atividades psicomotoras têm grande 
significância perante sua formação, uma vez que é por meio dessas que ela tem a possibilidade 
de conhecer-se e conhecer o outro. Nesse sentido, a idade ideal para trabalhar a educação 
psicomotora é: 

A) Desde os primeiros anos de vida. 
B) A partir dos 3 anos de idade. 
C) A partir dos 2 anos de idade. 
D) Assim que ela aprender a andar e se sustentar. 

 
11. Leia o trecho a seguir: 
“Em psicomotricidade se define ___________________ como diretamente relacionado à 
realização ordenada de determinado movimento, e depende da preexistência da noção de 
organização espaço-temporal.” 
A alternativa que preenche a lacuna corretamente é: 

A) Motricidade fina. 
B) Ritmo. 
C) Motricidade ampla. 
D) Tônus. 
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12. Ao elaborar a sequência didática de uma aula, o professor deve necessariamente descrever 
especificamente o que quer que seus alunos saibam no final deste processo de ensino e 
aprendizagem, que deve figurar na etapa chamada: 

A) Metodologia. 
B) Fontes. 
C) Materiais necessários. 
D) Objetivos. 

 
13. No processo de transição do ensino infantil para o ensino fundamental deve-se garantir a 
integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, e para tal, é importante: 

I. A realização de uma avaliação diagnóstica aplicada pelo professor dos anos iniciais do 
ensino fundamental; 

II. A observação do comportamento e interação dos alunos no início do ano letivo, 
construindo-se um mapa etnográfico da sala de aula; 

III. As informações contidas em relatórios, portfólios ou outros registros que evidenciem os 
processos vivenciados pelas crianças. 
Estão corretos. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas o item I está correto. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
D) Apenas o item III está correto. 

 
14. Um dos aspectos relevantes para a construção do Projeto Político-Pedagógico é estabelecer 
métodos para incentivar a formação continuada dos professores, que está diretamente 
relacionado com o aspecto: 

A) Valorização do magistério. 
B) Atenção às especificidades da comunidade escolar. 
C) Reflexão sobre aspectos pedagógicos escolares. 
D) Liberdade de atuação. 

 

Questões de Legislação (03 questões) 
 
15. De acordo com a Lei n° 13.146/15, é correto afirmar que o atendimento preferencial à pessoa 
com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços é: 

A) Vedado.  
B) Obrigatório. 
C) Impossível.  
D) Possível mas não aplicado. 
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16. A Lei Orgânica do Município de Palma Sola (SC) prevê que os Vereadores são invioláveis 
pelas suas opiniões e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município. De acordo 
com a referida Lei, assinale a alternativa correta em relação à situação em que o Vereador tenha 
que testemunhar perante a Câmara, sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 
exercício do mandato, ou sobre pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações: 

A) Os Vereadores são obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, mas não são obrigados a 
prestar testemunho sobre pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

B) Os Vereadores não são obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, mas são obrigados a prestar 
sobre pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

C) Os Vereadores não são obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhes 
confiaram ou deles receberam informações. 

D) Os Vereadores são obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, e sobre pessoas que lhes 
confiaram ou deles receberam informações. 

 
17. De acordo com a Lei n° 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências, assinale a alternativa correta: 

A) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

B) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não 
se prolongará por mais de 28 (vinte e oito) meses, salvo comprovada necessidade que 
atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

C) Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de 
liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses 
de acolhimento institucional, pela entidade responsável, somente mediante autorização 
judicial. 

D) A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar não 
poderão participar de programa de apadrinhamento. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais (03 questões) 
 
18. Embora tenha um território relativamente pequeno (95,4 mil km²), o estado de Santa Catarina 
possui uma grande diversidade geográfica, e apresenta o clima subtropical úmido como 
predominante, com verões quentes e invernos com temperaturas baixas, inclusive, neste estado 
registra-se a maior ocorrência de neve do Brasil, na região: 

A) Planalto Serrano. 
B) Serra do Mar. 
C) Chapada dos Castelhanos. 
D) Vale do Itajaí. 
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19. No início de janeiro foi noticiada a construção de uma cidade planejada, baseada na utilização 
de energia limpa, e livre da dependência de petróleo, que será capaz de abrigar um milhão de 
residentes, e destinadas a empreendimentos urbanos positivos em carbono movidos a energia 
100% limpa, numa zona de negócios conhecida como Neom. O início de sua construção está 
previsto para o primeiro trimestre de 2021, e será empreendida pelo país: 

A) Catar. 
B) Arábia Saudita. 
C) Canadá. 
D) China. 

 
20. Após a invasão ao Capitólio por apoiadores de Donald Trump para impedir a nomeação de 
Joe Biden como presidente, o Congresso estadunidense estudou o afastamento do presidente, 
mesmo com poucos dias para findar seu mandato, baseado na chamada 25ª emenda 
constitucional, que significa: 

A) Permite que novas eleições sejam convocadas com novas chapas eleitorais, quando não 
há consenso de vencedor, mesmo realizadas as eleições nacionais. 

B) Adianta a posse no do novo presidente eleito encerrando o mandato do atual devido a 
crime de responsabilidade cometido e devidamente comprovado. 

C) Anula e cancela decretos presidenciais dos últimos 90 dias, se o mandatário for 
considerado mentalmente instável, o que colocaria em xeque suas decisões. 

D) Permite que o vice-presidente se torne presidente em exercício quando um presidente 
estiver impossibilitado de continuar suas funções.  

 
 
 
 
 
 


