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Prova Tipo
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

➢

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 conferência 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

1

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Descanso
Edital de Processo Seletivo nº 01/2021
Conhecimentos Específicos

Enumere as lacunas abaixo de acordo com os
métodos de ensino da Educação Infantil acima.

Questão 01
Um dos muitos e importantes conceitos para a
educação, que Vygotsky desenvolveu é o conceito
de______________________, segundo o qual aquilo
que a criança não é capaz de realizar sozinha hoje,
mas o faz com a ajuda de alguém é uma medida do
que ela será capaz num futuro próximo.
Marque a alternativa CORRETA que completa o
espaço acima.
(A) movimento da Escola Moderna
(B) psicologia e epistemologia
(C) zona de desenvolvimento proximal
(D) estágios do desenvolvimento humano
Questão 02
As _____________são uma ótima oportunidade para
promover a socialização das crianças. Além disso, as
atividades podem proporcionar o desenvolvimento
intelectual, psicológico e físico dos participantes. Isso
acontece porque as atividades proporcionam um
momento de integração e relacionamento entre eles,
de forma que também trabalha aspectos morais e
pode utilizar exercícios que exigem um bom
desempenho manual.

(__)O foco é na autonomia da criança. Esse modelo
pedagógico acredita que cada pessoa tem seu
tempo, por isso as crianças não precisam aprender
na mesma velocidade. Mais relevante do que a
criança saber o que é um assunto, é ele compreender
sua importância para sua vida, desenvolvendo senso
crítico.
(__)Estimula a independência da criança, dando a ela
a liberdade de escolher o que deseja estudar na aula.
O professor se coloca disponível para guiar a criança
pelas diversas possibilidades que o tema escolhido
proporciona, mas não interfere nas escolhas da
criança.
(__)Foca na educação total da criança, valorizando
sua imaginação. A criança é estimulada a criar seus
brinquedos com materiais simples, como madeira,
argila e retalhos.
(__)Esse método valoriza a cooperação entre as
crianças, de modo com que eles entendam que
fazem parte de uma sociedade, e que o seu
desenvolvimento depende dos demais.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA dos itens acima, de cima para
baixo:

(A) IV, III, II, I.
(B) I, II, III, IV.
Marque a alternativa CORRETA que completa o
(C) IV, II, III, I.
espaço acima.
(D) III, II, I, IV.
(A) refeições
(B) atividades recreativas
Questão 04
(C) avaliações
A definição de currículo defendida nas Diretrizes põe
(D) aulas de leituras
o foco na ação __________ da instituição de
Educação infantil como articuladora das experiências
Questão 03
e saberes das crianças e os conhecimentos que
circulam na cultura mais ampla e que despertam o
O surgimento da tecnologia e da informatização interesse das crianças.
trouxe várias mudanças para a sociedade. Como
parte fundamental dessas inovações, a educação
também
apresentou
grandes
transformações, Marque a alternativa CORRETA que completa o
especialmente com os novos métodos de espaço acima.
ensino-aprendizagem.
(A) cuidadora
(B) mediadora
(I)Método Freinet
(C) aconselhadora
(II)Método Waldorf
(III)Método Montessoriano
(IV)Método Construtivista
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (1)
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(D) informativa

complete as lacunas abaixo sobre o processo de
avaliação na Educação Infantil.

Questão 05
Piaget mostra que o desenvolvimento da inteligência
acontece em sequências, também conhecido como
estágios, em que para cada estágio há uma forma de
construir o conhecimento.
(I)Estágio Sensório motor (0 a 24 meses).
(II)Estágio Pré operatório (2 a 7 anos).
(III)Estágio Operatório concreto (7 a 11 anos).
(IV)Estágio Operatório formal (11 até o fim).
Enumere as lacunas abaixo de acordo com os
estágios acima.
(__)O conhecimento já acontece a partir das
hipóteses, tendo o operatório concreto e operatório
formal como fases em que a criança passa a
estabelecer relações e percebe pontos de vista
diferente do seu, com isso ela inicia a realização de
operações mentais.
(__)Estágio em que há o nascimento das operações
(lógico - matemática). A criança consegue
compreender a partir do concreto algumas
abstrações como os números e as próprias relações
sociais.
(__)Nesta fase temos o início da construção dos
esquemas simbólicos, dentre eles a linguagem passa
a desenvolver-se. A criança começa a ter uma visão
do mundo egocêntrica e centrada no seu ponto de
vista.
(__)Neste estágio predomina uma inteligência prática,
na qual a criança busca conhecer o mundo que o
cerca por meio de suas características físicas.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA dos itens acima, de cima para
baixo:
(A) III, IV, II, I.
(B) IV, III, II, I.
(C) IV, II, III, I.
(D) I, II, III, IV.
Questão 06
Para entender o papel do professor no processo de
avaliação na Educação Infantil, podemos destacar:
Considerando (V) para verdadeiro e (F) para falso
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (1)

(__)A observação e seus respectivos registros são
instrumentos muito importantes no processo de
avaliação. As observações devem ser intencionais e
ter como objetivo conhecer a criança integralmente,
bem como subsidiar as ações a serem desenvolvidas
no contexto escolar.
(__)É preciso dar voz ao aluno para que ele não seja
avaliado sob uma única perspectiva. Assim, ele pode
expor o que acha da aula, da escola, dos
professores, dos colegas e dos outros elementos que
o envolvem no ambiente escolar.
(__)É importante fazer relatórios sobre cada um deles
ao final de cada etapa. A elaboração deve ser bem
precisa acerca das informações coletadas, além de
descrever e avaliar a criança na escola durante essa
etapa.
(__)Não é necessário que ela seja realizada em
conjunto com a família. Isso porque nem tudo que
acontece na vida da criança reflete diretamente no
processo de escolarização.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA dos itens acima, de cima para
baixo:
(A) V, V, V, F.
(B) F, V, V, F.
(C) V, V, V, V.
(D) V, V, F, F.
Questão 07
As práticas pedagógicas contêm explicações sobre a
proposta, destacando os objetivos, conceitos
trabalhados e as competências e habilidades
desenvolvidas nela.
Considerando (V) para verdadeiro e (F) para falso
complete as lacunas abaixo sobre o processo de
avaliação na Educação Infantil.
(__)A arte da reinvenção. As experiências sensoriais
têm um papel importante nos percursos de
desenvolvimento dos pequenos. Para trabalhar esse
ponto, a atividade sugere conectar a sensibilidade
das crianças à esfera artística a partir da arte
contemporânea, por sua pluralidade.
(__)Vamos brincar de fazer de conta. Este poderoso
instrumento de desenvolvimento da capacidade
imaginativa e criativa da criança ajuda também a
3
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desenvolver a linguagem verbal e interação com os
colegas.
(__)A turma vai pôr a mão na argila. A argila é um
material muito flexível para criar formas reais e
imaginárias. Além de modelar, é possível combiná-la
com pintura e desenho.
(__)Vamos brincar de fazer de conta. Este poderoso
instrumento de desenvolvimento da capacidade
imaginativa e criativa da criança ajuda também a
desenvolver a linguagem verbal e interação com os
colegas.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA dos itens acima, de cima para
baixo:
(A) F, V, V, F.
(B) V, V, V, V.
(C) V, V, F, F.
(D) V, V, V, F.

(A) currículo
(B) portifólio
(C) plano pedagógico especializado
(D) plano de intervenção pedagógica
Questão 10
Emília Ferreiro critica a alfabetização___________,
porque julga a prontidão das crianças para o
aprendizado da leitura e da escrita por meio de
avaliações de percepção (capacidade de discriminar
sons e sinais, por exemplo) e de motricidade
(coordenação, orientação espacial etc.).
Marque a alternativa CORRETA que completa o
espaço acima.
(A) midiática
(B) científica
(C) mediadora
(D) tradicional

Questão 08
O livro-chave de Emília, Psicogênese da Língua
Escrita, saiu em edição brasileira em 1984. As
descobertas que ele apresenta tornaram-se assunto
obrigatório nos meios pedagógicos e se espalharam
pelo Brasil com rapidez, a ponto de a própria autora
manifestar sua preocupação quanto à forma como o
____________ estava sendo encarado e transposto
para a sala de aula.
Marque a alternativa CORRETA que completa o
espaço acima.
(A) sociointeracionismo
(B) behavorismo
(C) construtivismo
(D) socioconstrutivismo
Questão 09
O ____________ busca articular as experiências e os
saberes das crianças com os conhecimentos que
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico
e tecnológico da sociedade por meio de práticas
planejadas e permanentemente avaliadas que
estruturam o cotidiano das instituições.
Marque a alternativa CORRETA que completa o
espaço acima.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (1)

Questão 11
A Educação Infantil tem como um de seus objetivos
propor atividades capazes de promover a
socialização, instigar a curiosidade, e estimular o
espírito investigativo e a troca de experiências e
opiniões entre as crianças. Conhecer, trabalhar e
saber explicar cada um dos eixos da Educação
Infantil precisa estar entre as suas prioridades.
(I)Artes Visuais
(II)Linguagem oral e escrita
(III)Matemática
(IV)Movimento
(V)Música
Enumere as lacunas abaixo de acordo com os eixos
da Educação Infantil acima.
(__)Muitas vezes, é abordado com o eixo Movimento.
As atividades aqui vão expor as crianças a boa parte
de nossa cultura popular, através das canções de
ninar, brincadeiras cantadas e rítmicas, cantigas de
roda, além de propor jogos com movimento,
brincadeiras com palavras e gestos sonoros e
corporais.
(__)Trabalha com uma abordagem significativa da
expressão corporal e é ligado a atividades que
incluam dança, mímica e diferentes posturas.
(__)Envolve o primeiro contato das crianças com os
4
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números. Nas atividades deste eixo, elas trabalharão
com diferenças e semelhanças, sequências,
contagem e medidas, por exemplo.
(__)Ajuda os estudantes a darem os primeiros passos
para a alfabetização. Ele irá ler e escrever, da sua
maneira, poesias, parlendas, historinhas...
(__)Trabalha com a expressão artística das crianças.
Elas são convidadas a conhecer artistas famosos e a
criar suas próprias obras de arte.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA dos itens acima, de cima para
baixo:
(A) V, III, IV, II, I.
(B) IV, V, III, II, I.
(C) V, IV, III, II, I.
(D) I, II, III, IV, V.

(A) psicomotricidade
(B) psicologia da aprendizagem
(C) inteligência linguística
(D) recreação
Questão 14
Ela não só desvendou os mecanismos pelos quais as
crianças aprendem a ler e a escrever, como também
levou os educadores a repensarem suas teorias e
métodos, nos últimos 30 anos, ao introduzir no Brasil
o pensamento construtivista sobre alfabetização,
resultante de suas pesquisas sobre a psicogênese da
língua escrita.
Marque a alternativa CORRETA relacionado ao
contexto acima.

(A) Marina Montessori.
(B) Ana Teberosky.
Questão 12
(C) Emília Ferrero.
O cientista suíço Jean Piaget realizou muitas (D) Dorina Nowill.
pesquisas que o fizeram tornar-se um teórico muito
utilizado na área da educação. Em suas pesquisas
Legislação
demonstrava
interesse
na
construção
do
conhecimento, buscando compreender como uma
pessoa passava de um grau de conhecimento menor
Questão 15
para um grau, chegando à conclusão de que o
aprendizado é construído, disso temos o nome Qual é o documento normativo que orienta sobre o
_______________ para a sua abordagem teórica.
conjunto das aprendizagens essenciais que os
estudantes devem desenvolver ao longo das etapas
Marque a alternativa CORRETA que completa o da Educação Básica - Educação Infantil, Ensino
Fundamental - Anos Iniciais e Anos Finais, e Ensino
espaço acima.
Médio?
(A) behavorismo
(A) Programa da Ação.
(B) socioconstrutivismo
(B) Projeto Político Pedagógico.
(C) interacionismo
(C) Plano de Ensino.
(D) construtivismo
(D) Base Nacional Comum Curricular.
Questão 13
Questão 16
A ________________é conceituada como uma ação
de finalidade pedagógica e psicológica a utilizar os O plano de carreira voltado à profissionalização,
parâmetros da educação física com a intenção de levando em conta a promoção, a agregação e o
melhorar o comportamento da criança com seu acesso dos servidores públicos da administração
corpo. Há quem defina como uma ciência que estuda direta, autarquias e fundações públicas da cidade de
o indivíduo por meio de seu movimento e a interação Descanso/SC será instituído:
social.
(A) Pela União.
(B) Pelo Poder Judiciário.
Marque a alternativa CORRETA que completa o
(C) Pelo Estado.
espaço acima.
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(D) Pelo Município.
Questão 17
A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber é tida pela
Constituição da República Federativa do Brasil como
sendo:
(A) Um objetivo a ser buscado no desenvolvimento da
prática letiva.
(B) Um dos projetos de gestão de uma instituição de
ensino.
(C) A principal abordagem das aulas de Sociologia.
(D) Um dos princípios básicos para que o ensino seja
ministrado.

Conhecimentos Gerais
Questão 18

Questão 20
"Estudo feito pelo Bank of America, em 2020, a partir
de entrevistas com 14.500 pessoas da geração Z
(nascidos entre 1996 e 2016), vivendo em 10 países,
aponta que 80% desse público prefere investir e
comprar de empresas alinhadas com as métricas
ESG (Environment, Social and Governance,
ambiente, social e governança)".
A notícia retirada do site de notícias do portal
terra.com retrata uma de muitas mudanças de
comportamento que se manifesta entre gerações. A
reportagem cita neste contexto a geração Z, que tem
como característica principal?
(A) São revolucionários sócio-culturais.
(B) São politicamente evoluídos.
(C) São jovens milionários.
(D) São detentores de um alto grau de conhecimento
tecnológico.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela
organização das votações brasileiras, refuta as
acusações de vulnerabilidade do sistema eletrônico.
Em nota enviada à Agência Senado, diz que utiliza o
que há de mais moderno em tecnologia para garantir
"a integridade, a confiabilidade, a transparência e a
autenticidade do processo eleitoral".
Fonte: Agência Senado
O tema abordado nesta questão está relacionado ao
embate que se estabeleceu no Brasil sobre a
possibilidade:
(A) Da alteração no período do mandato do
presidente.
(B) Da volta do voto impresso.
(C) Da mudança na data das eleições.
(D) De instituir-se uma nova forma de governo no
país.
Questão 19
O estado de Santa Catarina é dividido em oito
regiões. A qual dessas regiões pertence o município
de Descanso?
(A) Região Leste.
(B) Região Oeste.
(C) Região Nordeste.
(D) Região Sul.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (1)

6

