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Município de Bom Jesus do Oeste 
Estado de Santa Catarina 

 
CADERNO DE PROVA 

 
PROCESSO SELETIVO 001/2013 

 

CARGO: PROFESSOR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 
01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 
sala.  
 
02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 
respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 
  
03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   
 
04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 
apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  
 
05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 
rasuras. 
 
06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 
após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 
prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 
 
07 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  
 
08 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 
resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 
prova. 
 
 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 
Questão 1 – alternativa correta = D 
 
1        A        B       C        D         E  
 
* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 
margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 
 
* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica nas cores  
azul ou preta. 
 
* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 
candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 
 
 
BOA PROVA! 

              

  
CNPJ: 09.441.229/0001-36 - Rua Duque de Caxias, nº 340 – sala 204  – 2º andar – Edifício IP – centro Maravilha – SC.  

Site: www.icap.net.br  / fone: (49) 3664-3670
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
PORTUGUÊS  
 
01) Assinale a alternativa correta quanto ao emprego de regência nominal e verbal:  
 
a) Quanto a amigos, prefiro João a Paulo, por quem tenho menos simpatia. 
b) Quanto a amigos, prefiro João do que Paulo, por quem tenho menos simpatia. 
c) Quanto a amigos, prefiro João a Paulo, para quem tenho menas simpatia. 
d) Quanto a amigos, prefiro João do que Paulo, com quem tenho menas simpatia. 
e) Quanto a amigos, prefiro João do que Paulo, para quem tenho menos simpatia. 

 
02) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da concordância verbal: 
 
a) Fui eu que fiz aquela compra de livros. 
b) Preocupações são coisas que ele nunca teve. 
c) Cada um de nós seremos nomeados para o cargo. 
d) Dez anos é sempre alguma coisa na vida profissional. 
e) Eu com minha mãe sustentamos a casa. 

 
03) Assinale a alternativa que não contém erro ortográfico: 
 
a) A solidão é um retiro de descanço, mas ninguém vive sempre em trégua, tampouco 
só, exceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 
b) A solidão é um retiro de descanso, mas ninguém vive sempre em trégua, tãopouco só, 
exceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 
c) A solidão é um retiro de descanço, mas ninguém vive sempre em trégua, tão pouco 
só, esceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 
d) A solidão é um retiro de descanso, mas ninguém vive sempre em trégua, tampouco 
só, exceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 
e) A solidão é um retiro de descanso, mas ninguém vive sempre em trégua, tão pouco 
só, esceto o preguiçoso, eternamente em repouso. 

 
04) No período: “Sem dúvida, esta menina toca piano muito bem”, as palavras 
sublinhadas são: 
 
a) Adjetivos. 
b) Substantivos. 
c) Numerais. 
d) Verbos. 
e) Artigos. 

 
05) No período: “O homem andava triste porque não conseguiu que seu irmão lhe desse 
apoio naquela difícil empresa.”, as palavras sublinhadas são: 
 
a) Artigos. 
b) Substantivos. 
c) Verbos. 
d) Adjetivos. 
e) Numerais. 
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06) Assinale a alternativa que contém erro de separação de sílabas: 
 
a) Subs-cre-ver. 
b) Zo-o-tec-nia. 
c) Pers-pec-ti-va. 
d) Rit-mo. 
e) Ex-ces-so. 

 
07) Das palavras abaixo a que deve ser acentuada graficamente está na alternativa: 
 
a) Ideia.  
b) Heroico.  
c) Magoo. 
d) Assembleia.  
e) Tedio. 
 
MATEMÁTICA  
 
08) Em uma P.A., o quinto termo é igual  a 19, assim como o décimo termo é igual a 34. 
Assim, a razão e o primeiro termo são respectivamente: 
 
a) 2 e 3. 
b) 3 e 6. 
c) 4 e 5. 
d) 3 e 7. 
e) 4 e 8. 
 
09) Certa cidade tem 6.480 habitantes residentes, desses 3.888 são mulheres. Qual a taxa 
percentual de mulheres residentes nessa cidade? 
 
a) 55,6% 
b) 48,5% 
c) 40% 
d) 58,6% 
e) 60% 
 
10) Um grupo de operários, trabalhando 6 horas por dia,  fez uma obra em 25 dias. Se 
reduzissem a jornada diária de trabalho para 5 horas por dia, teriam levado quantos dias 
para fazer a obra? 
 
a) 26. 
b) 28. 
c) 30. 
d) 31. 
e) 32. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
11) De acordo com a Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança  e do Adolescente, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho 
Tutelar os casos de: maus-tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas 
injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, e elevados níveis de 
repetência. 
b) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre dezesseis e dezoito anos de idade. 
c) Em caso de maus-tratos envolvendo seus alunos, não compete aos dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao Conselho Tutelar. 
d) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na 
condição de aprendiz. 
e) Não é assegurado ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, os direitos 
trabalhistas e previdenciários.  
 
12)  De acordo com  a Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança  e do Adolescente,  assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) A autorização judicial para viagem não será necessária se a criança  estiver  
acompanhada de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado 
documentalmente o parentesco. 
b) As crianças menores de doze anos somente poderão ingressar e permanecer nos 
locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. 
c) As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e 
adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência 
de seu conteúdo. 
d) É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou 
responsável. 
e) A medida socioeducativa aplicada ao adolescente levará em conta a sua 
capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

 
13) Com base na Lei 9.394/96, assinale a alternativa incorreta:  
 
a) Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o 
acesso ao ensino obrigatório, nos termos do artigo 5º, contemplando em seguida os 
demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. 
b) Qualquer das partes mencionadas no caput do artigo 5º tem legitimidade para 
peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, 
sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente.   
c) Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento 
do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. 
d) Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará 
formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da 
escolarização anterior. 
e) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete 
anos de idade, no ensino fundamental. 
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14) Assinale a alternativa incorreta quanto ao Art. 4º da Lei 9.394: O dever do Estado com 
educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 
 
a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria. 
b) Progressiva extensão da obrigatoriedade ao ensino médio. 
c) Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 
d) Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 
idade. 
e) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 
 
15) Analise as afirmativas sobre o Art. 68 que trata dos recursos financeiros. Coloque C 
para Certo e E para errado: 
Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 
 
(  ) Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
(    ) Receita de transferências constitucionais e outras transferências. 
(    ) Receita do salário-educação e de outras contribuições sociais. 
(    ) Receita de incentivos fiscais. 
(    ) Outros recursos previstos em lei. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 
a) C, C, C, C, C. 
b) C, E, E, C, C. 
c) E, C, E, C, E. 
d) E, E, E, E, E. 
e) C, C, C, E, E. 
 
16) Leia atentamente alguns dos itens das atribuições do cargo de Professor de 
Educação Infantil:  
 
(    ) Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  
(  ) Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de 
trabalho e habilidades metodológicas e didáticas;  
(  ) Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o 
projeto político-pedagógico da Unidade Escolar;  
(   ) Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de 
relações que conduzam à aprendizagem;  
(    ) Manter com os colegas o espírito de colaboração;  
(   ) Comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões pedagógicas, conselhos 
de classe, palestras e outras promoções convocadas pela direção da escola ou pela 
secretaria municipal de educação;  
(    ) Cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar;  
(   ) Executar as normas estabelecidas no regime escolar, nas diretrizes emanadas dos 
órgãos superiores e na legislação vigente. 
 
Assinale a alternativa correta: 
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a) V, V, V, V, V, V, V, V. 
b) V, V, V, V, V, V, V, F. 
c) F, V, V, V, V, V, V, V. 
d) V, V, F, V, V, V, V, V. 
e) V, V, V, V, V, F, V, V. 
 
Responda às questões de 17 a 22 de acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais 
da Educação Infantil: 
 
17) 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. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas o item I está incorreto. 
b) Apenas o item II está incorreto. 
c) Apenas o item III está incorreto. 
d) Apenas o item IV está incorreto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
18) No que se refere às crianças, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso: 
 
( ) A concepção de criança é uma noção historicamente construída e 
consequentemente vem mudando ao longo dos tempos, não se apresentando de 
forma homogênea nem mesmo no interior de uma mesma sociedade e época.  
(  ) Boa parte das crianças pequenas brasileiras enfrentam um cotidiano bastante 
adverso que as conduz desde muito cedo a precárias condições de vida e ao trabalho 
infantil, ao abuso e exploração por parte de adultos. 
(  ) Há crianças que são protegidas de todas as maneiras, recebendo de suas famílias e 
da sociedade em geral todos os cuidados necessários ao seu desenvolvimento. Essa 
dualidade revela a contradição e conflito de uma sociedade que não resolveu ainda as 
grandes desigualdades sociais presentes no cotidiano. 
(  ) A criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma 
organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada 
cultura, em um determinado momento histórico. 
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(  ) A criança tem na família, biológica ou não, um ponto de referência fundamental, 
apesar da multiplicidade de interações sociais que estabelece com outras instituições 
sociais. 
(  ) As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que 
sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio.  
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) F, V, V, F, V, V. 
b) V, V, V, V, V, F. 
c) V, V, V, V, V, V. 
d) V, F, V, V, V, V. 
e) V, V, V, V, F, V. 
 
19) Relacione cada Referencial com seu respectivo conteúdo/título: 
 
(A) Introdução     (   ) Volume 01 
(B) Formação Pessoal e Social   (   ) Volume 02 
(C) Conhecimento de Mundo   (   ) Volume 03. 
 
Assinale a sequência correta: 
 
a) A, C, B. 
b) B, C, A. 
c) C, A, B. 
d) A, B, C. 
e) C, B, A. 
 
20) De acordo com os Objetivos a serem atingidos com crianças de zero (0) a três (3) 
anos. A prática educativa deve se organizar de forma que desenvolvam as seguintes 
capacidades: 
 
I. Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo; 
II. Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas 
brincadeiras e nas demais situações de interação; 
III. Deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao andar, correr, pular etc., 
desenvolvendo atitude de confiança nas próprias capacidades motoras; 
IV. Explorar e utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento etc., para o uso 
de objetos diversos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas o item I está incorreto. 
b) Apenas o item II está incorreto.  
c) Apenas o item III está incorreto. 
d) Apenas o item IV está incorreto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
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21) Para as crianças de quatro a seis anos, os objetivos estabelecidos para a faixa etária 
de zero a três anos deverão ser aprofundados e ampliados, garantindo-se, ainda, 
oportunidades para que as crianças sejam capazes de: 
 
(  ) Ter uma imagem positiva de si, ampliando sua autoconfiança, identificando cada 
vez mais suas limitações e possibilidades, e agindo de acordo com elas; 
( ) Identificar e enfrentar situações de conflitos, utilizando seus recursos pessoais, 
respeitando as outras crianças e adultos e exigindo reciprocidade; 
(  ) Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda e 
colaboração e compartilhando suas vivências; 
(   ) Brincar; 
(  ) Adotar hábitos de autocuidado, valorizando as atitudes relacionadas com a higiene, 
alimentação, conforto, segurança, proteção do corpo e cuidados com a aparência; 
(  ) Identificar e compreender a sua pertinência aos diversos grupos dos quais participam, 
respeitando suas regras básicas de convívio social e a diversidade que os compõe. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) V, V, V, F, V, V. 
b) F, V, V, V, V, V. 
c) V, V, V, V, V, V. 
d) V, V, F, V, V, V. 
e) V, V, V, V, V, F. 
 
22) Leia atentamente cada item referente à Expressividade: 
 
I. 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. Além disso, é possível 
criar, intencionalmente, oportunidades para que as crianças se apropriem dos 
significados expressivos do movimento. 
II. A dimensão expressiva do movimento engloba tanto as expressões e comunicação de 
ideias, sensações e sentimentos pessoais como as manifestações corporais que estão 
relacionadas com a cultura. 
III. A dança é uma das manifestações da cultura corporal dos diferentes grupos sociais 
que está intimamente associada ao desenvolvimento das capacidades expressivas das 
crianças. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Todos os itens estão incorretos. 
b) Somente o item I está incorreto. 
c) Somente o item II está incorreto. 
d) Somente o item III está incorreto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
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23) Assinale o nome do atual secretário de Educação do Estado de Santa Catarina: 
 
a) Marco Tebaldi. 
b) Gean Loureiro. 
c) Heerdt.  
d) Wilson Vandal. 
e) Eduardo Deschamps. 
 
24) Assinale o nome do atual Ministro da Educação é: 
 
a) Aldo Rebelo. 
b) José Eduardo Cardozo. 
c) Aloizio Mercadante. 
d) Fernando Bezerra Coelho. 
e) Antonio Patriota. 
 
25) “A aprendizagem é receptiva e mecânica, sem se considerar as características 
próprias de cada idade.” 
 
A afirmação acima se refere à Tendência:  
 
a) Tendência Progressista Libertadora. 
b) Tendência Liberal Tradicional. 
c) Tendência Liberal Renovada Progressista. 
d) Tendência Liberal Renovada Não Diretiva (Escola Nova). 
e) Tendência Liberal Tecnicista. 
 
26) O papel da Escola na Tendência Liberal Renovadora Progressista é: 
 

a) Adequar as necessidades individuais ao meio social. 
b) Difusão dos conteúdos. 
c) Preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. 
d) Formação de atitudes. 
e) É modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. 
 
27) De acordo com as Diretrizes da Educação Infantil; As propostas pedagógicas de 
Educação Infantil devem respeitar os seguintes princípios: 
 
I. Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 
comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 
II. Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 
democrática. 
III. Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 
expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas o item I está incorreto. 
b) Apenas o item II está incorreto. 
c) Apenas o item III está incorreto. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Todos os itens estão incorretos. 






10 
 
 
28) De acordo com o artigo 58 que trata da Diretrizes e Bases da Educação Especial; 
Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei: 
 

a) a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 
b) 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. 
c) educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 
bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 
intelectual ou psicomotora; 
d) acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para 
o respectivo nível do ensino regular. 
e) o Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 
atendimento.  
 

 
29) De acordo com a observação, registro e avaliação, assinale “V” para verdadeiro e 
“F” para falso: 
 

(  ) Para que se tenha condições reais de avaliar se uma criança está ou não 
desenvolvendo uma motricidade saudável, faz-se necessário refletir sobre o ambiente 
da instituição e o trabalho ali desenvolvido. 
(  ) A avaliação do movimento deve ser contínua, levando em consideração os 
processos vivenciados pelas crianças, resultado de um trabalho intencional do professor.  
(   ) A observação cuidadosa sobre cada criança e sobre o grupo fornece elementos 
que podem auxiliar na construção de uma prática que considere o corpo e o 
movimento das crianças. 
(    ) Devem ser documentados os aspectos referentes a expressividade do movimento e 
sua dimensão instrumental. 
(  ) É recomendável que o professor atualize, sistematicamente, suas observações, 
documentando mudanças e conquistas. 
 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
a) F, V, V, V, V. 
b) V, F, V, V, V. 
c) V, V, V, F, V. 
d) V, V, V, V, F. 
e) V, V, V, V, V. 
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30) De acordo com Sassaki, (1997, p. 3). Inclusão é:  
 

a) “Levar crianças às classes comuns sem o acompanhamento do professor 
especializado.”  
b) “Ignorar as necessidades específicas da criança.” 
c) “Fazer as crianças seguirem um processo único de desenvolvimento, ao mesmo 
tempo e para todas as idades.” 
d) “Extinguir o atendimento de educação especial antes do tempo.” 
e) “O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas 
sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se 
preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um 
processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em 
parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 
oportunidades para todos.”    
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 







