
1 
 

 Prefeitura de Bandeirante 

Estado de Santa Catarina 

Edital nº 09 de Processo Seletivo nº 02/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Educação Infantil 

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações 

solicitadas. 

 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. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 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.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

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 Específico 
 

01. O Construtivismo consiste numa teoria de aprendizagem em que o indivíduo: 

A) Participa ativamente da própria aprendizagem, através de experiências epistemológicas e 

interações constantes com o meio em que está inserido. 

B) Participa passivamente, através dos comandos do professor, quem é o maior responsável pela 

aprendizagem do educando. 

C) Participa colaborativamente, através de orientações dos professores. 

D) Aprende com sua família e o ambiente que vive, por isso, a presença da família no processo de 

ensino-aprendizagem é fundamental, pois a aprendizagem efetiva depende dos valores e 

orientações familiares. 

 

02. No Construtivismo, o professor é: 

A) Detentor do conhecimento. 

B) Mediador da aprendizagem. 

C) Apaziguador da aprendizagem.  

D) Quem seleciona o conteúdo que o aluno vai aprender de maneira coercitiva.  

  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 9.394/96: 

 

03. No Art. 2º afirma que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios: 

I - De liberdade; 

II - Nos ideais de solidariedade humana; 

III - Da autonomia humana; 

IV - Da tomada de decisão e visão de futuro. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

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

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

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

 

04. No Art. 1º, § 2º, afirma que a educação escolar deverá vincular-se: 

A) Ao mundo do trabalho e convivência familiar. 

B) À aprendizagem efetiva relacionada ao mundo do trabalho e ao relacionamento interpessoal. 

C) Às disciplinas específicas e diversificadas. 

D) Ao mundo do trabalho e à prática social. 
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05. No Art. 2º, afirma que a educação tem por finalidade: 

I- O pleno desenvolvimento do educando; 

II - O preparo do educador para o exercício da cidadania; 

III - A qualificação do educando para o trabalho. 

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 I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

De acordo com a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

 

06. Art. 3º afirma que gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei: 

A) Criança, apenas. 

B) Adolescente, apenas.  

C) Criança e adolescente. 

D) Toda pessoa humana, independente da faixa etária. 

 

07. No Art. 3º afirma que deve ser assegurado, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento: 

I - Físico, mental e moral; 

II - Espiritual; 

III - Social; 

IV - Em condições de liberdade e de dignidade.  

Dos itens acima: 

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

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

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

D) Todos os itens estão corretos.  

 

08. Art. 4º afirma que assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária é dever do(a): 
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I - Família; 

II - Comunidade; 

III - Sociedade em geral; 

IV - Poder público. 

Dos itens acima: 

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

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

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

D) Todos os itens estão corretos.  

 

09. Art. 7º afirma que a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de: 

I - Políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 

em condições dignas de existência; 

II - Possuir uma família que permita o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 

de existência; 

III - Ter acesso à educação que permita o desenvolvimento de competências e habilidades que o 

capacitarão para o mundo do trabalho. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

D) Apenas o item III está correto. 

 

10. A Gestão Democrática está baseada na coordenação de atitudes e ações que propõem:  

A) A participação social, ou seja, a comunidade escolar (professores, alunos, pais, direção, equipe 

pedagógica e demais funcionários) é considerada sujeito ativo em todo o processo da gestão, 

participando de todas as decisões da escola.  

B) A participação de professores e alunos, considerados sujeitos ativos em todo o processo e 

participando de todas as decisões. 

C) A participação dos pais e/ou responsáveis, considerados sujeitos essenciais no processo de 

desenvolvimento físico e moral do educando. 

D)  A participação de toda comunidade escolar, exceto da direção, que deve ser imparcial.  
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11. A importância dos órgãos colegiados nas escolas é tema recorrente quando se aborda a gestão 

democrática, pois esses garantem, na forma da lei, a prática da participação na escola, na busca pela 

descentralização do poder e da consciência social entorno da oferta de uma educação de qualidade. São 

considerados órgãos colegiados nas escolas: 

I - Conselho Escolar; 

II - Associação de Pais e Mestres (APM); 

III - Grêmio Estudantil; 

IV - Conselho Tutelar. 

Dos itens acima: 

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

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

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

D) Todos os itens estão corretos.  

 

12. Em tecnologia: 

“Download é a ação contrária ao upload. ____ significa fazer a transferência de algum arquivo, como 

imagem, vídeo ou documento, armazenado em um _______ para o ________.  _______ significa ação de enviar 

dados de um ___________ para um computador ou _________, geralmente através da internet.” 

Completam corretamente a informação do texto a sequência de palavras da alternativa: 

A) Download – computador local – servidor remoto – unpload – servidor remoto – computador 

local.  

B) Upload – servidor remoto – computador local – download – computador local – servidor remoto. 

C) Download – servidor remoto – computador local – upload – computador local – servidor remoto. 

D) Download – servidor remoto – servidor remoto – upload – computador local – servidor local. 

 

 

 Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 
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(TEXTO) 

 

 

13. Sobre o Texto e seu contexto, analise: 

I - O ‘Oumuamua’ é um objeto interestelar visualizado no ano passado com ajuda de telescópios. 

II - O ‘Oumuamua’ pode ter sido enviado ao nosso Sistema Solar por alienígenas, acreditam dois 

cientistas. 

III -O ‘Oumuamua’ é considerado um objeto raro, além disso, é o primeiro do tipo a entrar no nosso 

sistema Solar. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

14. “Objeto interestelar pode ter sido enviado à Terra por alienígenas, [...]” (Título do Texto). Assinale a 

alternativa que justifica corretamente o emprego da crase no Título do Texto: 

A) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais. 

B) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções conjuntivas. 

C) É obrigatório o uso da crase quando há contração da preposição “a” exigida por regência nominal 

de “enviado” e artigo definido feminino “a” exigido por “Terra”. 
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D) É obrigatório o uso da crase quando há contração da preposição “a” exigida por regência verbal 

de “enviado” e artigo definido feminino “a” exigido por “Terra”. 

 

Instrução: Observe a seguir o trecho retirado do Texto e responda às questões nº 15, nº 16 e nº 17: 

 

“Dois cientistas do Centro de Astrofísica de Harvard acreditam que o ‘Oumuamua’, [...]” (linhas 1 e 2) 

 

15. É correto afirmar que a partícula “que” destacada no trecho acima introduz uma: 

A) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

B) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

C) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

 

16. A partícula “que” em destaque no trecho acima possui função morfológica de: 

A) Conjunção comparativa. 

B) Conjunção integrante. 

C) Pronome relativo. 

D) Preposição. 

 

17. Das palavras do Texto, assinale a alternativa que é acentuada pela seguinte regra: 

“Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.” 

A) “telescópios” (linha 4) 

B) “hipótese” (linha 7) 

C) “astrofísicos” (linha 11) 

D) “civilização” (linha 16) 

 

 Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica de Bandeirante - SC, o executivo manterá sistema de controle interno 

a fim de: 

I - Criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia ao controle externo e regularidade à 

realização da receita e despesa; 

II - Extinguir as execuções de programas de trabalho e do orçamento; 

III - Avaliar os resultados alcançados pelos administradores; 

IV - Verificar a execução dos contratos. 

Dos itens acima: 
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A) Apenas os itens I e IV estão corretos.  

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

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

D) Todos os itens estão corretos.  

 

19. Com base na notícia abaixo e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Pesquisadores desenvolvem combustível menos poluente em Santa Catarina a partir de dejetos de suínos. 

A pesquisa foi desenvolvida no laboratório da _____________________ em Concórdia, no Oeste catarinense. O 

produto recebeu o nome de Biogásfort.” 

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 12 de novembro de 2018) 

A) FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). 

B) Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).  

C) Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).  

D) Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).  

 

20. Foi um naturalista e cientista inglês. Autor de “Origem das Espécies, através da Seleção Natural”, foi 

uma das figuras mais importantes sobre o evolucionismo e origem da vida. 

O trecho acima faz referência a: 

A) Thomas Jefferson.  

B) Charles Darwin. 

C) Albert Einstein.  

D) Nikola Tesla.  


