
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  
1- A única frase em que o a deve receber um acento 
grave é: 
A) Esta notícia é igual a que ouvimos. 
B) Vamos a Roma e de lá diretamente a Lisboa. 
C) As crianças se retiraram uma a uma. 
D) De segunda a sexta houve expediente normal. 
 
2- A única frase em que não há crase é: 
A) À noite gosto muito de ler. 
B) Ele fez uma promessa à Nossa Senhora de Fátima. 
C) O réu dirigiu-se à sala do Júri. 
D) Referiu-se àquilo que viu.  
 
3- Assinale a concordância falha: 
A) Vinte por cento dos alunos foram reprovados. 
B) Um quinto dos bens cabem ao menor. 
C) A maioria dos restaurantes estavam fechados. 
D) Um bando de papagaios pousaram na árvore. 
 
4- Assinale a alternativa em que há emprego 
incorreto entre mal e mau: 
A) Chegamos ao local, muito mau-cheiroso. 
B) Ele caiu de mau jeito. 
C)De um mau espera-se todo mal. 
D) Mau fazer é substantivação de fazer mal. 
 
5- Assinale a alternativa em que o plural está 
errado: 
A) Corrimãos, guarda-chuvas 
B) Noves, empadinhas 
C) Balãozinhos, cidadãos 
D) Amores-perfeitos, guardas-noturnos 
 
6-   Assinale a palavra cuja grafia está incorreta: 
A) Obcessão 
B) Deslizar 
C) Vazar 
D) Espontâneo 
 
7- A morfologia, segundo a Nomenclatura 
Gramatical Brasileira, trata da: 
A) Palavra, sua estrutura, forma e classificação 
B) Palavra, forma, classe e significação 
C) Formação, derivação e estrutura das palavras 
D) Estrutura, formação, flexões e classificação das 
palavras 
 
8- Assinale a alternativa com erro de concordância: 
A) Faltam fazer dois testes. 

B) Faltam dois testes. 
C) Retirou-se ele e seus amigos. 
D) Vossa Senhoria é bondoso. 
 
9- O romance A Hora dos Ruminantes, obra 
importante da Literatura Brasileira Contemporânea, 
foi escrita por: 
A) Dinah Silveira de Queiroz 
B) Antônio Olavo Pereira 
C) José J. Veiga 
D) João Guimarães Rosa 
 
10- Antônio Carlos Callado foi jornalista, romancista, 
teatrólogo e ensaísta contemporâneo. Uma de suas 
principais obras é o romance: 
A) A madona de Cedro 
B) A Estrela Sobe 
C) Rua do Sol 
D) Corpo Vivo 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- O atual Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Rio do Sul é o Vereador: 
A) Dionísio Maçaneiro 
B) Mário Miguel 
C) José Eduardo Rothbarth Thomé 
D) Roberto Schulze 
 
12- Os atuais Senadores da República pelo Estado de 
Santa Catarina são: 
A) Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer 
B) Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e 
Paulo Bauer 
C) Jorge Bornhausen, Luiz Henrique da Silveira e 
Paulo Bauer 
D) Luiz Henrique da Silveira e Cacildo Maldaner 
 
13- O Presidente da República, quando da eclosão 
do movimento revolucionário deflagrado em 31 de 
março de 1964 era: 
A) Jânio Quadros 
B) Juscelino Kubitscheck 
C) João Goulart 
D) Leonel de Moura Brizola 
 
14- A Lei dos Sexagenários foi promulgada em: 
A) 28 de setembro de 1885 
B) 28 de setembro de 1888 
C) 13 de maio de 1885 
D) 13 de maio de 1888 
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15- O livro Ágape do Padre Marcelo Rossi é o mais 
novo campeão de vendas em todo o Brasil. Assinale 
a alternativa que representa a origem do significado 
da palavra ágape: 
A) Amor Eterno 
B) Esmola entre os primeiros cristãos 
C) Qualquer refeição comunitária 
D) Banquete 
 
16- Assinale a alternativa que não representa uma 
das competências do Município de Rio do Sul, 
segundo o Artigo 5º da Lei Orgânica em vigor: 
A) Elaboração do plano plurianual 
B) Elaboração da lei das diretrizes orçamentárias 
C) A instituição e arrecadação dos seus tributos 
D) Manter o serviço de transporte coletivo 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul, a implementação de emendas à Lei 
Orgânica compete: 
A) Ao Poder Executivo Municipal 
B) Ao Prefeito Municipal com a aprovação da Câmara 
de Vereadores 
C) Exclusivamente à Câmara Municipal de Vereadores 
D) Por iniciativa da comunidade riosulense 
 
18- O índice de desenvolvimento social de Rio do 
Sul, segundo classificação SDM/SC é: 
A) Médio 
B) Baixo 
C) Alto 
D) Muito alto 
 
19- O ponto mais alto do território de Rio do Sul é: 
A) Serra do Mar 
B) Serra do Mirador 
C) Serra do Alto vale 
D) Serra do Miramar 
 
20- Ele morreu recentemente e foi escritor, poeta, 
desenhista, jornalista, humorista, tradutor, 
dramaturgo e cenografista. Seu nome é: 
A) Chico Anysio 
B) Millôr Fernandez 
C) Antônio Tabucdhi 
D) João Mineiro 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

21- O Art. 4º da LDB determina que  o  dever do 

Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: 

I – Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

II – Atendimento educacional especializado gratuito 

aos educandos com necessidades especiais, 

obrigatoriamente na rede regular de ensino.  

IIII – Atendimento gratuito em creches e pré-escolas 

às crianças de zero a seis anos de idade; 

IV – Atendimento ao educando, no ensino 

fundamental público, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde; 

V – Vaga na escola pública de educação infantil ou 

de ensino fundamental mais próxima de sua 

residência a toda criança a partir do dia em que 

completar três anos de idade. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I, III e IV apenas 

B) As alternativas I, II, IV e V apenas 

C) As alternativas II, IV e V apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

22- Art. 21 da LDB. A educação escolar compõe-se 

de: 

A) Educação básica, formada pela educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio; educação 

superior 

B) Educação básica, formada pela educação infantil e 

ensino fundamental; o ensino médio; educação 

superior 

C) Educação infantil; ensino fundamental; ensino 

médio; educação superior 

D) Ensino Fundamental, incluindo a Educação Infantil; 

segundo grau; ensino superior 

 

23- Tendo como base o que diz a LDB sobre a 

Educação Infantil (Art. 29, 30 e 31), assinale a 

alternativa incorreta: 

A) A educação infantil, primeira etapa da educação 

básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança até seis anos de idade, em seus  
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aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade 

B) A educação infantil será oferecida em creches, ou 

entidades equivalentes, para crianças de até três 

anos de idade 

C) A educação infantil será oferecida em pré-escolas, 

para as crianças de três a seis anos de idade 

D) Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, 

mesmo para o acesso ao ensino fundamental 

 
24- CAPÍTULO V - Da Educação Especial - Entende-se 

por educação especial, para os efeitos desta lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais. 

Analise as afirmativas: 

I - Haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender às 

peculiaridades da clientela de educação especial. 

II - O atendimento educacional será feito em classes, 

escolas ou serviços especializados, sempre que, em 

função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns de 

ensino regular. 

 III - A oferta de educação especial, dever 

constitucional do Estado, tem início na faixa etária 

de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

IV - Os sistemas de ensino assegurarão aos 

educandos com necessidades especiais professores 

com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem 

como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes 

comuns. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I, II e IV apenas 

B) As alternativas II, III e IV apenas 

C) As alternativas I, III e IV apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 
25- Art. 206. da Constituição da República 

Federativa do Brasil diz que  ensino será ministrado  

com base em alguns princípios. 

Assinale que não está de acordo com a Constituição 

de 1988: 

A) Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola 

B) Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, 

e coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino 

C) Valorização dos profissionais do ensino, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o 

magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos 

D) Valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com 

ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos, aos das redes públicas 

 

26- Com base na Constituição da República 

Federativa do Brasil, o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos 

os que a ele não tiveram acesso na idade própria.  

II - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos 

os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 

III - Atendimento em creche e pré-escola às crianças 

de zero a seis anos de idade. 

IV - Educação infantil, em creche e pré-escola, às 

crianças até 5 (cinco) anos de idade.  

EXCETO: 

A) As alternativas I e III apenas 

B) As alternativas II e IV apenas 

C) As alternativas I e IV apenas 

D) As alternativas II e III apenas 

 

27- A construção da identidade e da autonomia diz 

respeito ao conhecimento, desenvolvimento e uso 

dos recursos pessoais para fazer frente às diferentes 

situações da vida. A autonomia, definida como a 

capacidade de se conduzir e tomar decisões por si 

próprias, levando em conta regras, valores, sua  
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perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do 

outro, é, nessa faixa etária, mais do que um objetivo 

a ser alcançado com as crianças, um princípio das 

ações educativas. Do ponto de vista do juízo moral 

(Conceito usado na perspectiva proposta pelo 

psicólogo suíço Jean Piaget, 1896- 1980). Nessa faixa 

etária (até 3 anos), a criança encontra-se numa fase 

denominada de heteronomia: 

A) Em que dá legitimidade a regras e valores porque 

provêm de fora, em geral de um adulto a quem ela 

atribui força e prestígio 

B) Que lhe permite compreender que as regras são 

passíveis de discussão e reformulação, desde que 

haja acordo entre os elementos do grupo 

C) Vê a igualdade e reciprocidade como componentes 

necessários da justiça e torna-se capaz de coordenar 

seus pontos de vista e ações com os de outros, em 

interações de cooperação 

D) Tendo condições de escolher e tomar decisões, 

participando do estabelecimento de regras e sanções 

 

28- Com base no Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil são considerados objetivos 

para as crianças de quatro a seis anos, EXCETO: 

A) Ter uma imagem positiva de si, ampliando sua 

autoconfiança, identificando cada vez mais suas 

limitações e possibilidades, e agindo de acordo com 

elas 

B) Identificar e enfrentar situações de conflitos, 

utilizando seus recursos pessoais, respeitando as 

outras crianças e adultos e exigindo reciprocidade 

C) Brincar 

D) Reconhecimento progressivo do próprio corpo e 
das diferentes sensações e ritmos que produz 
 
29- Considerando-se as especificidades afetivas, 

emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero 

a seis anos, a qualidade das experiências oferecidas 

que podem contribuir para o exercício da cidadania 

devem estar embasadas nos seguintes princípios: 

I. O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, 
consideradas nas suas diferenças individuais, 
sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc. 
II. O direito das crianças a brincar, como forma 
particular de expressão, pensamento, interação e  

comunicação infantil. 
III. O acesso das crianças aos bens socioculturais 
disponíveis, ampliando o desenvolvimento das 
capacidades relativas à expressão, à comunicação, à 
interação social, ao pensamento, à ética e à 
estética. 
IV. A socialização das crianças por meio de sua 
participação e inserção nas mais diversificadas 
práticas sociais, sem discriminação de espécie 
alguma. 
V. O atendimento aos cuidados essenciais 
associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de 
sua identidade. 
Estão corretas: 

A) As alternativas I, III e V apenas 

B) As alternativas II, IV e V apenas 

C) As alternativas I, IV e V apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

30- A interação social em situações diversas é uma 

das estratégias mais importantes do professor para 

a promoção de aprendizagens pelas crianças. Assim, 

cabe ao professor propiciar situações de conversa, 

brincadeiras ou de aprendizagens orientadas que 

garantam a troca entre as crianças, de forma a que 

possam comunicar-se e expressar-se, demonstrando 

seus modos de agir, de pensar e de sentir, em um 

ambiente acolhedor e que propicie a confiança e a 

auto-estima. Essas interações promovem avanços 

naquilo que a criança é capaz de realizar com a 

ajuda dos outros. 

É a distância entre as práticas que uma criança já 

domina e as atividades nas quais ela ainda depende 

de ajuda. Para Vygotsky, é no caminho entre esses 

dois pontos que ela pode se desenvolver 

mentalmente por meio da interação e da troca de 

experiências. Não basta, portanto, determinar o que 

um aluno já aprendeu para avaliar seu desempenho. 

A) Zona de Desenvolvimento Proximal 

B)  Zona de Mediação 

C) Zona de Desenvolvimento Real 

D) Zona de Desenvolvimento Potencial 

 

31- Em consonância com a LDB, o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil utiliza a 

denominação “professor de educação infantil” para  
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designar: 

A) Todos os/as profissionais responsáveis pela 

educação direta das crianças de zero a seis anos, que 

tenham eles/elas uma formação especializada 

B) Todos os/as profissionais responsáveis pela 

educação direta das crianças de zero a seis anos, 

tenham eles/elas uma formação especializada ou não 

C) Todos os/as profissionais responsáveis pela 

educação direta das crianças de zero a três anos, 

tenham eles/elas uma formação especializada ou não 

D) Todos os/as profissionais responsáveis pela 

educação indireta das crianças de zero a seis anos, 

tenham eles/elas uma formação especializada ou não 

 

32- O Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil define dois âmbitos de 

experiências. É preciso ressaltar que esta 

organização possui um caráter instrumental e 

didático, devendo os professores ter consciência, 

em sua prática educativa, que a construção de 

conhecimentos se processa de maneira integrada e 

global e que há inter-relações entre os diferentes 

âmbitos a serem trabalhados com as crianças. 

São eles: 

A) Formação Pessoal e Social/ Conhecimento de 

Mundo 

B) Formação Pessoal/ Formação Social 

C) Relação interpessoal/ Conhecimento de Mundo 

D) Conteúdos conceituais/ Formação Pessoal e Social 

 
33- Com base no ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), assinale a alternativa incorreta: 

A) A criança e o adolescente gozam de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, 

todas as oportunidades e facilidades, afim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade 

B) Em cada Município haverá, no mínimo, um 

Conselho Tutelar composto de cinco membros, 

eleitos pelos cidadãos locais para mandato de três 

anos, permitida uma reeleição 

C) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido 

na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais 

D) Em cada Município haverá, no mínimo, um 

Conselho Tutelar composto de cinco membros, 

escolhidos pela comunidade local para mandato de 

três anos, permitida uma recondução 

 

34- Com base no Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil, a organização dos 

conteúdos para o trabalho com movimento deverá 

respeitar as diferentes capacidades das crianças em 

cada faixa etária, bem como as diversas culturas. 

Analise as afirmativas: 

I. Os conteúdos estão organizados em dois blocos. O 

primeiro refere-se às possibilidades expressivas do 

movimento e o segundo ao seu caráter 

instrumental. 

II. A dimensão subjetiva do movimento deve ser 

contemplada e acolhida em todas as situações do 

dia-a-dia na instituição de educação infantil, 

possibilitando que as crianças utilizem gestos, 

posturas e ritmos para se expressar e se comunicar. 

III. A dimensão subjetiva do movimento engloba 

tanto as expressões e comunicação de ideias, 

sensações e sentimentos pessoais como às 

manifestações corporais que estão relacionadas 

com a cultura. 

IV. A dança é uma das manifestações da cultura 

corporal dos diferentes grupos sociais que está 

intimamente associada ao desenvolvimento das 

capacidades expressivas das crianças. A 

aprendizagem da dança pelas crianças, porém, não 

pode estar determinada pela marcação e definição 

de coreografias pelos adultos. 

Está incorreta: 

A) A alternativa I 

B) A alternativa II 

C) A alternativa III 

D) A alternativa IV 

 

35- Fruição é um conceito bastante importante para 
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a aprendizagem em Artes Visuais. 

A) Refere-se à reflexão, conhecimento, emoção, 

sensação e ao prazer advindo da ação que a criança 

realiza ao se apropriar dos sentidos e emoções 

gerados no contato com as produções artísticas 

B) É uma das formas importantes de expressão 

humana, o que por si só justifica sua presença no 

contexto da educação, de um modo geral, e na 

educação infantil, particularmente 

C) Percepção do sentido que o objeto propõe, 

articulando-o tanto aos elementos da linguagem 

visual quanto aos materiais e suportes utilizados, 

visando desenvolver a capacidade de construção de 

sentido, reconhecimento, análise e identificação de 

obras de arte e de seus produtores 

D) É um pensar sobre todos os conteúdos do objeto 

artístico que se manifesta em sala, compartilhando 

perguntas e afirmações que a criança realiza 

instigada pelo professor e no contato com suas 

próprias produções e as dos artistas 

 
36-  Segundo a LDB, no seu artigo 69, a União 
aplicará, anualmente, nunca menos de _________, e 
os estados, o Distrito Federal e os municípios, 
___________ por cento, ou o que consta nas 
respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da 
receita resultante de impostos, compreendidas as 
transferências constitucionais, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público: 
 A) Vinte, vinte e cinco 
 B) Vinte , dezoito 
 C) Dezoito, vinte e cinco             
 D) Dezoito, vinte 

 
37-  A Lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências é: 
 A) Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990          
 B) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
 C) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 
 D) Lei nº 5.021, de 09 de junho de 1966 

 
38- Constituem um referencial de qualidade para a 
educação no Ensino Fundamental em todo o País. 
Sua função é orientar e garantir a coerência dos 
investimentos no sistema educacional, socializando 
discussões, pesquisas e recomendações, 
subsidiando a participação de técnicos e professores  

brasileiros, principalmente daqueles que se 
encontram mais isolados, com menor contato com a 
produção pedagógica atual. Estamos falando: 
 A) Do Plano Político Pedagógico da escola 
 B) Do Plano Plurianual 
 C) Do Projovem 
 D) Dos Parâmetros Curriculares Nacionais          

 
39- É considerado o Patrono da Educação Brasileira 
e um dos mais brilhantes pensadores da história da 
Pedagogia no mundo, autor do livro Pedagogia do 
Oprimido: 
 A) Leonardo Boff 
 B) Paulo Reglus Neves Freire             
 C) Paschoal Lemme 
 D) Fernando de Azevedo 

 
40-  O Dia do Professor é comemorado em todo o 
país no dia 15 de outubro. Relacionado a esta data 
temos o Dia da Educação, que é comemorado: 
 A) 25 de maio 
 B) 25 de abril 
 C) 28 de abril            
 D) 28 de março 

 

 


