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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Bandeirante 

Edital nº 09 de Processo Seletivo nº 01/2020  

________________________________________________

___________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Professor de Educação Infantil 
(Habilitado e Não Habilitado) 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. A Revolução de 1930 criou uma efervescência ideológica que operou importantes discussões 

e transformações no campo educacional, foram criados o Ministério da Educação e as secretarias 

de Educação dos estados, e com a Constituição de 1934, o Governo Federal passou a assumir 

novas atribuições como: 

I. A função de integração e planejamento global da educação. 

II. A função normativa para todo o Brasil, nos níveis da educação básica. 

III. A função de controle, supervisão e fiscalização. 

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. 

 

02. Uma das principais possibilidades relacionadas à construção do Projeto Político-pedagógico é 

fortalecer a autonomia e a identidade escolar. Isto significa, em outras palavras, que este 

documento considera a instituição de ensino como: 

A) Um espaço de construção sistematizada de conhecimento que deve transformar a cultura 

da comunidade em cultura letrada. 

B) Um ambiente de formação política que tem por fundamento questionar as bases da 

sociedade. 

C) Um ambiente voltado ao aprendizado no sentido de que este deva ser sempre baseado na 

empiria e na ciência. 

D) Um espaço público, lugar de debate, do diálogo, fundada na reflexão coletiva. 

 

03. Este componente eletrônico é responsável pelas informações que estão sendo processadas e 

utilizadas no computador, basicamente é um tipo de memória de acesso aleatório com conteúdo 

volátil, isto significa que pode ser perdido pelo desligamento do computador ou com a falta de 

energia elétrica. A descrição se refere: 

A) À Memória RAM. 

B) Ao Pen Drive. 
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C) Ao Disco Rígido (HD). 

D) Ao Cartão de memória flash. 

04. Influenciado pelos ideais iluministas, Pombal tinha convicção de que era preciso modificar a 

educação no Brasil, realizando uma reforma oficial no ano de 1772, dando os primeiros passos 

para a criação de um ensino público. É correto afirmar sobre este processo: 

A) Foram enviadas missões jesuítas que se dedicavam a alfabetizar e catequizar os 

indígenas. 

B) Foram criadas as aulas régias, ministradas por docentes concursados, que eram 

funcionários do Estado. 

C) Foram criadas as primeiras escolas de ensino infantil, destinadas a órfãos e segregados do 

estado de Minas Gerais. 

D) Foram estabelecidas as bases que o ensino deveria ser laico, ou seja, separado da Igreja. 

. 

05. Leia o trecho a seguir: 

“No sentido de criar uma cultura democrática na escola, o (a) _________________ permite que 

os estudantes tenham voz nas decisões da escola, apresentando suas ideias e opiniões com 

atuação mais responsável. Ao mesmo tempo trabalha com a autonomia e senso de 

responsabilidade, torando-os parte do corpo político escolar.” 

 A descrição se refere ao colegiado: 

A) Grêmio Estudantil. 

B) Associação Escolar. 

C) Associação de pais e alunos. 

D) Grupos de apoio. 

 

06. O currículo da Educação Infantil é concebido, de acordo com as Diretrizes curriculares para a 

Educação Infantil: 

A) Conjunto de práticas que considerem a integralidade e indivisibilidade das dimensões 

expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das 

crianças. 

B) Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com 

os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. 

C) Conjunto de experiências de aprendizagem que se espera promover junto às crianças e 

efetivar-se por meio de modalidades que assegurem as metas educacionais de seu projeto 

pedagógico. 
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D) Conjunto de experiências que promova na criança a marcha, a fala, o controle 

esfincteriano, a formação da imaginação e da capacidade de fazer de conta e de 

representar usando diferentes linguagens. 

07. Para evitar a paralisação em atividades realizadas no computador, ou rede de computadores, 

em caso de interrupção da rede elétrica, pode-se utilizar um aparelho que é acoplado a 

equipamentos que suprime temporariamente o fornecimento de energia. Este equipamento pode 

ser encontrado nos laboratórios de informática da escola, e é chamado: 

A) Filtro de linha. 

B) Estabilizador. 

C) Dispositivo serial. 

D) Nobreak. 

 

08. Alguns pontos devem ser considerados a respeito da organização curricular, um destes 

pontos essenciais é o fato de que o currículo não é um instrumento neutro, sua elaboração passa, 

necessariamente, pelo campo da ideologia. Nesse sentido, é papel da escola: 

A) Acatar o currículo escolar elaborado, tendo em vista que este é uma prerrogativa normativa 

que deve ser aderida em todas as instituições de ensino. 

B) Desconstruir o currículo escolar, demonstrando aos alunos durante as aulas o sistema de 

dominação de classes que está oculto nos conteúdos escolares. 

C) Identificar e desvelar os componentes ideológicos do conhecimento escolar, realizando 

uma análise critica e interpretativa de seu conteúdo. 

D) O currículo existe como um padrão ideal, não significa que deva ser seguido ou acatado, o 

professor tem autonomia de estabelecer sua própria forma de elaborar suas aulas como 

melhor lhe convir. 

 

09. De acordo com os princípios fundamentais estabelecidos nas Diretrizes curriculares para a 

educação Infantil, complete: 

“O _______________ se refere à valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades. O _____________, por sua vez, refere-se aos direitos de cidadania, 

do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.” 

A alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas é: 

A) Princípio político; princípio ético. 

B) Princípio estético; princípio legal. 
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C) Princípio legal; princípio estético. 

D) Princípio ético; princípio político. 

 

10. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e pré-

escolas e, conforme sua estruturação e organização na educação brasileira, podemos afirmar 

corretamente que: 

A) É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até 

o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. 

B) A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula no Ensino 

Fundamental. 

C) Sempre que possível, as vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas 

às residências das crianças. 

D) As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas no 

Ensino Fundamental. 

 

11. Na teoria de Jean Piaget do desenvolvimento infantil, o autor elabora a descrição de uma 

etapa marcada pelo egocentrismo, que é uma categoria paradoxal, tendo em vista que ainda não 

há um “eu” estruturado, muito próximo de características que ele classifica como artificialismo e 

animismo. Isto pode ser observado nas crianças quando estas: 

A) Reduz todos os objetos circundantes a sua propriedade. 

B) Projetam características suas em objetos e animais. 

C) Não concebe a existência de outros pais ou mãe, que não sejam os seus. 

D) Descrevem os demais colegas e pessoas por seu nome próprio. 

 

12. De acordo com as contribuições de Lev Vygotsky é fundamental que as práticas pedagógicas 

trabalhem esclarecendo a importância da fala no processo de interação com o outro, pois o autor 

bielorrusso defende que a aquisição da fala ocorre: 

A) Pela superação das adversidades promovidas pela convivência, de modo que a criança 

para se adaptar a um ambiente no qual encontra a presença da fala, ela se desenvolverá. 

B) Pela interação entre necessidade e potencialidade, de modo que a convivência com outras 

crianças funciona como mediação entre o desenvolvimento biológico e cultural. 

C) Pela relação da criança com a fala do outro em situações de interlocução, que a criança se 

apropria das palavras, que, no início, são sempre palavras do outro. 
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D) Pelo processo de simbolização que só surge por meio da convivência com o outro, é 

baseado no outro q a zona de desenvolvimento proximal se desenvolve. 

13.  A política de inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na 

rede regular de ensino não consiste apenas em favorecer a permanência física desses alunos. 

Esta perspectiva vai além, tendo em vista que busca: 

A) Rever concepções e paradigmas, bem como desenvolver o potencial destas pessoas, 

respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades. 

B) Favorecer o contato não apenas com profissionais de educação, mas todos aqueles que 

possam auxiliar em seu desenvolvimento, seja em seus aspectos físicos ou psicológicos. 

C) Criar um currículo especial que contemple as salas de aula voltadas aos alunos com 

necessidades especiais, sejam deficiências ou superdotações. 

D) Atribuir aos alunos da educação especial um vínculo externo com instituições profissionais 

que se destinem a favorecer maior desenvolvimento de suas potencialidades. 

 

14. Todos os alunos, em determinado momento de sua vida escolar, podem apresentar 

necessidades educacionais, algumas requerem da escola estratégia e respostas para facilitar seu 

acesso, são as chamadas “necessidades educacionais especiais”, das quais é possível destacar: 

(__) Enfatiza o ensino e a escola, bem como as formas e condições de aprendizagem. 

(__) Não busca no aluno a origem do problema, mas define o tipo de resposta educativa, recursos 

e apoios que a escola deve lhe proporcionar. 

(__) Defende-se que a escola precisa se ajudar para atender a diversidade de seus alunos. 

(__) Demanda um olhar clínico e analítico, de modo que seu atendimento também é realizado por 

profissionais psicopedagogos. 

Considerando-se que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso, a sequência correta das 

proposições acima é: 

A) F – V – F – F. 

B) V – F – V – F. 

C) F – F – F – V. 

D) V – V – V – F. 
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Questões de Legislação (03 questões) 
 

15. A Lei Orgânica do Município de Bandeirante (SC) prevê que ao Município compete 

suplementara legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu 

peculiar interesse, visando adaptá-la à realidade e às necessidades locais. Sobre a possibilidade 

ou não de celebração de convênios, acordos e outros termos de ajustes pelo Município, assinale 

a alternativa correta, com base na referida Lei Orgânica: 

A) O Município não poderá celebrar convênios, acordos e outros termos de ajustes com a 

União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Entidades juridicamente constituídas. 

B) Os convênios podem estabelecer prática de atos de fiscalização tributária, cujos valores 

percentualmente transferidos ao Município. 

C) Os convênios não podem visar a realização de obras ou a exploração de serviços públicos 

de interesse comum. 

D) É vedado ao Município, mediante convênios ou contratos, criar entidades intermunicipais 

para a realização de obras, atividades e serviços de interesse comum. 

 

16. A Lei nº 9.394/1996 prevê que 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. Sobre a educação 

básica, assinale a alternativa correta, de acordo com a referida Lei: 

A) A escola não poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências 

entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas 

curriculares gerais. 

B) O calendário escolar não deve se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 

econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de 

horas letivas previsto na Lei. 

C) A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 

interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 
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D) A educação básica não 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. 

 

17. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, previstos na Constituição Federal de 1988, 

assinale a alternativa correta: 

A) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. 

B) Inexiste disposição constitucional acerca da defesa do consumidor. 

C) É permitida a instauração de tribunal de exceção. 

D) A lei penal sempre retroagirá. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais (03 questões) 
 

18. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Cataria (IMA) administra as Unidades de Conservação 

Estaduais. Por exemplo, a Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, criada em 04 de fevereiro de 

1977 com uma área de aproximadamente 5.229 hectares. Esta é classificada como uma Reserva 

Ambiental, o que significa: 

A) Área destinada ao desenvolvimento sustentável, também é permitido o desenvolvimento 

de atividades econômicas, desde que haja a proteção da fauna, da flora e da qualidade de 

vida da população local. 

B) Área utilizada por populações locais que realizam o extrativismo vegetal e/ou mineral, este 

tipo de unidade de conservação objetiva a realização da atividade econômica de forma 

sustentável. 

C) Área com uma fiscalização e policiamento regular, suas características e condições 

permitem que seja explorada turisticamente, desde que atendidas todas as normas dos 

poderes públicos regulamentadores. 

D) Área natural instituída pelo poder público com o objetivo de preservação integral de todos 

os seres vivos daquele ambiente e demais atributos naturais, não é permitida interferência 

humana direta ou modificações ambientais, exceto para pesquisa. 

 

19. O Tratado de Santo Idelfonso, assinado entre Portugal e Espanha no ano de 1777, teve um 

papel importante para a história de Santa Catarina. Uma das consequências diretas do referido 

documento para o estado foi: 

A) O reconhecimento espanhol da propriedade portuguesa na região sul brasileira. 
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B) A oficialização do português como idioma obrigatoriamente falado na região, tendo em 

vista a grande presença espanhola. 

C) A devolução da Ilha de Santa Catarina tomada pelos espanhóis. 

D) A edificação do forte em Laguna, como forma de apaziguar os conflitos entre os dois 

países.  

 

20. Recém-derrotado nas urnas, o presidente estadunidense Donald Trump concedeu indulto ao 

seu ex-assessor de segurança nacional Michael Flynn no fim do mês de novembro de 2020. 

Assinale a afirmativa procedente a respeito de Flynn: 

A) Foi responsável pela prisão e separação de país e filhos de imigrantes ilegais nos Estados 

Unidos entre os anos 2018 e 2019, cuja repercussão internacional abalou a política externa 

estadunidense. 

B) Confessou ser culpado de mentir para o FBI durante uma investigação sobre a 

interferência russa na eleição presidencial de 2016. 

C) Dirigiu uma operação ilegal junto a Israel para mudar a embaixada estadunidense para 

Jerusalém em 2019. 

D) Delatou falsamente candidatos do Partido Republicano de crimes de responsabilidade nos 

estados da Geórgia e da Pensilvânia para favorecer os aliados do presidente. 

 

 

 

 


