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LÍNGUA PORTUGUESA
1.

A.
B.
C.
D.
2.
A.
B.
C.
D.

3.
A.
B.
C.
D.

C.

“A Constância diz respeito à lealdade e
paciência, ...”

D.

Dada a frase acima, analise as assertivas
abaixo e indique a opção INCORRETA:
A CONSTÂNCIA - Sujeito Simples
RESPEITO - Objeto Direto
À LEALDADE E PACIÊNCIA - Objeto Indireto
DIZ - Verbo Transitivo Direto e Indireto

7.

Em relação ao uso da CRASE, analise as
assertivas abaixo e indique a INCORRETA:
Isto pertence à todas minhas primas
O fumo e a bebida fazem mal à saúde
A performance da equipe agradou à torcida.
A alimentação e a hidratação são necessários à
sobrevivência.
Analise as assertivas abaixo e indique aquela
em que os vocábulos O / OS destacados NÃO
REPRESENTA um pronome demonstrativo:
São loucos os que agem desta maneira.
O que primeiro terminar a prova, receberá um
prêmio.
O locutor está empolgado com a corrida.
Não podemos aceitar tudo o que nossos
representantes fizeram.

A.
B.
C.
D.
5.

A.
B.
C.
D.

Assinale a assertiva abaixo que contem a
representação de
e duas partes de uma divisão de
doze partes:
1/12
1/6
2/24
2/6
Um vendedor recebeu a meta de venda de 80
unidades de um determinado produto. No
decorrer da semana, a loja majorou a meta de
venda deste vendedor em 25%. Ao final da
semana, o vencedor deixou de cumpriu 10% de
sua meta atualizada. Quantos produtos ele
vendeu?
80 produtos
85 produtos
90 produtos
95 produtos

Em relação ao município de Doutor Pedrinho é
INCORRETO afirmar:
(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A.
B.
C.
D.

A Festa da Natureza é um de seus atrativos turísticos.
Foi instalado efetivamente em 01 de junho de 1989.
Tem como ex-prefeita Maria Francisca Battisti Archer.
Ao oeste faz divisa com Benedito Novo.

8.

Em relação ao hino do município de Doutor
Pedrinho é INCORRETO afirmar:

A.
B.
C.

A letra é de Tales Garcia Antunes.
A musica é de Elison Maximo.
Foi criado pela Lei Municipal 491 de 04 de setembro
de 1989.
É um de seus trechos:
“Terra nova, boa e fértil
O futuro iremos semear
A semente que em teu solo plantarmos
É o progresso que irá brotar.”

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

D.

9.

Ainda em relação ao município de Doutor
Pedrinho, em relação aos seus atrativos
naturais, se destacam as cachoeiras, córregos e
cascatas. Neste contexto, fazem parte dos
atrativos do município, disposto em site oficial,
EXCETO:

A.
B.
C.
D.

Cachoeira Véu de Noiva
Cascata Salto Donner
Cachoeira Paulista
Córrego Grande

MATEMÁTICA
4.

Benedito Novo, José Boiteux, Itaiópolis, Rio Negrinho
e Rodeio, apenas.
Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux e
Itaiópolis, apenas.

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
www.doutorpedrinho.

10. Nesta semana, um evento na cidade de
Blumenau/SC resultou em várias prisões e teve
destaque na mídia nacional, com a prisão de
agentes prisionais e, inclusive, do diretor da
penitenciária. Qual nome foi dado a este
evento?
(FONTE: http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/)

A.
B.
C.
D.

Operação
Operação
Operação
Operação

Regalia
Serventia
Mordomia
Lava Jato

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS GERAIS
6.

Doutor Pedrinho é um município catarinense
com área total de 375 Km², a uma altitude de
530 metros e dista 197 km da capital,
Florianópolis. São municípios limítrofes:
(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A.
B.

Rio dos
Itaiópolis
Rio dos
Negrinho

Cedros, Benedito Novo, José Boiteux,
e Rio Negrinho, apenas.
Cedros, Benedito Novo, Itaiópolis, Rio
e Rodeio, apenas.

CADERNO DE PROVA: 01/03 - Educad

11. As primeiras creches surgiram na Europa e nos
EUA, e sua perspectiva historia ao longo do
tempo trouxeram para o Brasil muitas
alternativas curriculares na Educação da
infância a ser copiada. A palavra creche
significa manjedoura, porque é especifica para
crianças
anças muito pequenas, jardim de infantis.
Sobre a história das creches no Brasil, é
INCORRETO afirmar que:
A. A Constituição de 1967 definiu a creche e a prépré
escola como direito da família e dever do Estado.
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A Casa dos Expostos era também chamada de
“Roda”.
As primeiras iniciativas voltadas ao cuidado das
crianças tinham caráter higienista.
Acreditava-se,
se, até 1900, que o grande número de
mortes de crianças era devido à falta de educação
moral, física e intelectual das mães.

12. Sobre o Conselho Tutelar, analise as assertivas
abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
A. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão
ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de
quem tenha legítimo interesse.
B. É órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente.
C. Tem como atribuição requisitar certidões de
nascimento e de óbito de criança ou adolescente
quando necessário.
D. Todas as alternativas estão corretas.
13. A UNESCO reuniu alguns dos maiores luminares
do mundo na Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI, que elaborou o
relatório "Educação: um tesouro a descobrir"
(Delors et al., 1996). Em relação aos quatro
pilares da educação mencionados pela
UNESCO, analise as assertivas abaixo e
assinale a alternativa CORRETA.
A. Aprender a conhecer está relacionado com os
conceitos e os fatos da cultura geral.
B. Aprender a saber visa desenvolver melhor a
personalidade agindo cada vez mais com maior
capacidade de autonomia, de discernimento e de
responsabilidade pessoal.
C. Aprender a ser tem relação com os conteúdos
procedimentais.
D. Aprender a ser tem relação com a solidariedade –
com a compreensão e percepção das necessidades
do outro e com a boa convivência com pessoas
diversas.
14. A avaliação se destina a obter informações e
subsídios
capazes
de
favorecer
o
desenvolvimento das crianças e ampliação de
seus conhecimentos. Nesse sentido, avaliar não
é apenas medir, comparar ou julgar. Muito
mais do que isso, a avaliação apresenta uma
importância social e política fundamental no
fazer educativo. Analise as assertivas abaixo
sobre a avaliação na Educação Infantil, e
indique a CORRETA:
A.
B.
C.
D.

Deve ser baseada em julgamentos.
Avalia-se
se para quantificar o que foi aprendido.
Faz parte do processo de aprendizagem e é essencial
conhecer cada criança.
Considera o “erro” como parte do resultado final.

15. FREITAS (2008) nos diz que é essencial discutir
as disposições das carteiras, pois "[...] são
fundamentais
para
contribuir
com
a
aprendizagem de forma significativa.”.. Sobre a
organização da sala de aula em espaços de
CADERNO DE PROVA: 01/03 - Educad

interesse e
afirmar que:
A.
B.

C.
D.

aprendizagem,

é

INCORRETO

O adulto torna-se
se um mediador, responsável por
perceber as principais necessidades e interesses do
grupo e adequar o espaço a estes.
São sempre de livre escolha das crianças, ou seja,
elas decidem onde querem estar ou o que fazer,
aprendendo a compartilhar suas vivências e construir
cenários lúdicos.
São espaços de brincadeiras ou de realização de
propostas direcionadas, organizados previamente.
As conversas e combinados, antes e depois do
trabalho, irão contribuir para que eles construam a
sua autonomia em espaços coletivos.

16. Nas primeiras décadas do século 20, o
psicólogo bielorrusso Lev Vygotsky (18961934) já defendia o convívio em sala de aula de
crianças mais adiantadas com aquelas que
ainda precisam de apoio para dar seus
primeiros passos. Analise as assertivas abaixo
sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, e
indique a CORRETA:
quilo que a criança já tem consolidado em
A. É tudo aquilo
seu desenvolvimento.
B. Indica o desenvolvimento prospectivamente.
C. É tudo o que a criança pode adquirir em termos
intelectuais quando lhe é dado o suporte educacional
devido.
D. Todas estão corretas.
17. Assinale a alternativa que preenche a lacuna
abaixo CORRETAMENTE:
Segundo
VASCONCELLOS,
O
projeto
pedagógico tem uma importante contribuição
no sentido de ajudar a conquistar e consolidar
a __________ da escola, em que professores e
equipe sintam-se responsáveis
nsáveis por aquilo que
lá acontece, inclusive em relação ao
desenvolvimento dos alunos.
A. autonomia
B. hegemonia
C. supremacia
D. autoridade
18. A brincadeira tem sido fonte de pesquisa na
Psicologia devido a sua influência no
desenvolvimento infantil e pela motivação
interna para tal atividade. O brincar, tão
característico da infância, traz inúmeras
vantagens para a constituição da criança,
proporcionando a capacitação de uma série de
experiências que irão contribuir para o
desenvolvimento futuro
turo dela. De acordo com
VIGOTSKY, através da ação e do significado do
brinquedo, a criança:
A. Aprende a agir em uma esfera cognitiva, em vez de
em uma esfera visual externa.
B. É incapaz de separar o campo do significado do
campo visual.
C. Aprende a dirigir seu comportamento não somente
pela percepção imediata dos objetos ou pela situação
que a afeta de imediato, mas também pelo
significado dessa situação.
D. Todas estão corretas.
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19. Para HOFFMANN “Avaliação significa ação
provocativa do professor, desafiando o
educando a refletir sobre as situações vividas,
a
formular
e
reformular
hipóteses,
encaminhando-se
se a um saber enriquecido.”
(Hoffmann 1994, p. 58).
Considerando as
assertivas abaixo, são pressupostos básicos no
delineamento de uma proposta de avaliação
mediadora em educação infantil, EXCETO:
A.

B.
C.
D.

Um professor curioso e investigador do mundo da
criança, agindo como mediador de suas conquistas,
no sentido de apoiá-la, acompanhá-la
la e favorecer
favorecer-lhe
novos desafios.
Um processo avaliativo permanente de observação,
registro e reflexão acerca da ação e do pensamento
das crianças.
Uma avaliação uniforme, dinâmica da interação e da
própria dialética do conhecimento, com suas
continuidades e descontinuidades.
Uma proposta que vise levar em conta a diversidade
de interesses e possibilidades de exploração do
mundo pela criança.

20. Segundo AROEIRA, 1996: Para ajudar os
alunos a desenvolverem o “pensamento
alfabetizado”, ou a capacidade de ler e escrever
com sentido, é preciso que o professor os
estimule a:
A.
B.
C.
D.

Produzirem leitura através de textos que sabem de
cor.
Produzirem escritas não convencionais.
Ampliarem o repertório de recontos.
Produzirem textos escritos por meio de suas
produções espontâneas.
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