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Professor Educação Infantil
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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO


Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob
pena de exclusão do Processo Seletivo:
a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais
ou anotações;
b) Comunicação entre candidatos;
c) Uso de máquina calculadora;
d) Uso de relógio de qualquer tipo;
e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook,
palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou
transmissor;
f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios
similares;
g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;



Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para
o Cartão Resposta;
Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham
mais de uma resposta, ementa ou rasura;
Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas
caneta esferográfica, de tinta azul ou preta;
Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e
o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais
assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a
conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas
na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados
os Cartões-Resposta;
A Prova terá início às 9h00min com término às 11h00min. A duração
mínima para realização da prova é de 1 hora. A Prova será composta por
questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05
alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão
e se a quantidade de questões está correta;
Você deverá transcrever as respostas das questões para o CartãoResposta, que será o único documento válido para a correção das
provas.
O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do
candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.














BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
1) Leia o texto abaixo e analise os vocábulos em destaque, assinalando a
alternativa que possuir a informação CORRETA, relativa ao texto
apresentado:

Pus o meu sonho num navio
E o navio em cima do mar;
- depois, abri o mar com as mãos,
Para o meu sonho naufragar.
(Cecília Meireles)
(A) Os vocábulos em destaque classificam-se como verbos.
(B) Os vocábulos em destaque classificam-se como substantivos.
(C) O primeiro vocábulo em destaque classifica-se como verbo e o segundo é um
substantivo.
(D) Os

vocábulos

em destaque

classificam-se,

respectivamente,

como

substantivo próprio e adjetivo.
(E) O primeiro vocábulo em destaque classifica-se como substantivo e o segundo
é um verbo.
2) Quanto ao sentido expresso nas orações abaixo é CORRETO afirmar que:
Ele batia na porta e gritava alto.
Ela estudou com muita garra, portanto passou facilmente na prova.
(A) As conjunções em destaque expressam, respectivamente, ideia de adição e
de conclusão.
(B) Ambas expressam ideia de adição.
(C) As conjunções em destaque expressam, respectivamente, ideia de
contradição e de conclusão.
(D) As conjunções em destaque expressam, respectivamente, ideia de
contradição e de explicação.
(E) As conjunções em destaque expressam, respectivamente, ideia de
adversidade e de alternância.
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3) Observe a figura e assinale a alternativa que complete corretamente a lacuna:

(A) Porque
(B) Por que
(C) Por quê
(D) Porquê
(E) Nenhuma das alternativas

4) Os verbos impessoais, como não têm sujeito, são sempre utilizados na 3ª
pessoa do singular.
Nesse sentido todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
(A)

Havia muitos alunos jogando.

(B)

Há meses fiz um curso de inglês.

(C)

Já era muito tarde quando ele chegou do trabalho.

(D)

Amanheceu muito frio hoje.

(E)

Haviam pendências que precisavam ser resolvidas.

Prefeitura do Município de Águas da Prata
TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018
MATEMÁTICA
5) Uma rede bancária está com o seguinte anúncio “o valor e R$ 8.550,00 pode
ser contratado e transferido em até 48 horas para sua conta de qualquer
banco. O pagamento desse crédito poderá ser feito das seguintes maneiras:
24 vezes de R$ 770,40 ; 18 vezes de R$ 878,55 ; 12 vezes de R$ 1.112,85
ou em 6 vezes de R$ 1.854,81”.
Um cliente que optar pelo pagamento em 24 vezes irá pagar a mais do valor
contratado:
(A)

R$ 12.939,60.

(B)

R$ 11.749,60.

(C)

R$ 10.930,00.

(D)

R$ 9.939,60.

(E)

R$ 8.939,60

6) O salário bruto de um professor de uma determinada rede de ensino é
calculado aplicando-se a seguinte fórmula:

Sabendo que “S” é o salário bruto; “a” indica o número de aulas semanais; “V” o
valor da hora-aula e os R$ 382,00 referem-se às gratificações, qual o salário
bruto de um professor que leciona 20 horas por semana no valor de R$ 6,50 a
hora-aula?
(A)

R$ 1.024,60.

(B)

R$ 1.044,00.

(C)

R$ 1.064,50.

(D)

R$ 1.117,50.

(E)

R$ 1.264,50
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7) Um trabalhador do setor de obras da prefeitura de uma cidade do interior da
Bahia recebe R$ 1.036,00 por 160 horas trabalhadas. Se ele trabalhar 210
horas irá receber:
(A)

R$ 1.289,33.

(B)

R$ 1.359,75.

(C)

R$ 1.451,85.

(D)

R$ 1.463,25.

(E)

R$ 1.459,45

8) Um estoquista, ao conferir a quantidade de determinado produto embalado
em caixas cúbicas de arestas medindo 40cm, verificou que o estoque do
produto estava empilhado de acordo com a figura que segue:

Ao realizar corretamente os cálculos do volume dessa pilha de caixas, o
resultado obtido foi:
(A) 0,64m3
(B) 1,6m3
(C) 6,4m3
(D) 6,4m2
(E) 64m3

Prefeitura do Município de Águas da Prata
TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018
CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS / LEGISLAÇÃO / CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

9) Os debates em nível nacional e internacional apontam para a necessidade
de que as instituições de Educação Infantil incorporem de maneira integrada
as funções de educar e cuidar. Sobre o cuidar e o educar, é correto afirmar:
1. Essa dicotomia ainda hoje reflete uma fragmentação nas concepções
históricas sobre educação das crianças em espaços coletivos,
compreendendo o cuidar como atividade meramente ligada ao corpo e
destinada às crianças mais pobres, e o educar como experiência de
promoção intelectual reservada aos filhos dos grupos socialmente
privilegiados.
2. As dimensões do cuidar e educar devem ocorrer de modo a não fragmentar
as vivências e experiências infantis. Assim, práticas envolvidas na
alimentação, higiene e controle esfincteriano, entre outras, devem ser
mediadas pelos professores, que intencionalmente planejam e cuidam da
organização dessas práticas.
3. A definição e o aperfeiçoamento dos modos como a instituição organiza as
atividades de cuidado são parte integrante de sua proposta curricular.
4. O cuidado, compreendendo na dimensão humana, é característico não
apenas da Educação Infantil, mas de todos os níveis de ensino.
5. A dimensão do educar representa a possibilidade de acessar aos conteúdos
culturais produzidos pela humanidade em seu desenvolvimento histórico.
Essa é a função primordial da Educação Infantil.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
(A) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
(B) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
(C) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
(D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
(E) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.

10) O brincar é um elemento fundamental na escola de Educação Infantil. Sobre
a brincadeira é correto afirmar:
1. Brincar dá à criança oportunidade para imitar o conhecido e construir o novo,
conforme ela reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia se
aproxime ou se distancie da realidade vivida, assumindo personagens e
transformando objetos pelo uso que deles faz.
2. Na brincadeira de faz de conta se produz um tipo de comunicação rica em
matizes e que possibilita às crianças indagar sobre o mundo, sobre si
mesmas e por à prova seus conhecimentos no uso interativo de objetos e
conversações.
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3. Através das brincadeiras e outras atividades cotidianas que ocorrem nas
instituições de Educação Infantil, a criança aprende a assumir papéis
diferentes e, ao se colocar no lugar do outro, aprende a coordenar seu
comportamento com os de seus parceiros e a desenvolver habilidades
variadas, construindo sua Identidade.
4. A brincadeira contribui para tornar as crianças mais relaxadas e para dissipar
energia. O professor deve utilizar a brincadeira para acalmar o grupo e
direcioná-la sempre para o aprendizado.
5. A brincadeira configura-se como um espaço de diagnóstico das
necessidades infantis. O professor deve inserir-se nesse espaço,
problematizando-o e atribuindo significado pedagógico a ele.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
(A) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
(B) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
(C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
(D) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
(E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

11) De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(2009), o cotidiano das unidades de Educação Infantil, como contextos de
vivência, aprendizagem e desenvolvimento, requer a organização de
diversos aspectos. São eles:.
(A) Os personagens da ação educativa, os conteúdos curriculares trabalhados,
as condições físicas e estruturais da instituição, e os recursos e verbas
destinados ao projeto de educar.
(B) As relações entre poder público e instituições educativas, as variáveis físicas
e estruturais, a concepção filosófica do currículo, e a formação dos
professores e gestores.
(C) Os tempos de realização das atividades, os espaços em que essas atividades
transcorrem, os materiais disponíveis e, em especial, as maneiras de o
professor exercer seu papel.
(D) A significação simbólica da aprendizagem, a qualidade da mediação do
professor, a possibilidade de superação das desigualdades sociais, e a
elevação cultural e econômica.
(E) A qualidade dos materiais oferecidos às crianças, a possibilidade de
intervenção na comunidade do entorno da escola, a participação da família,
e a qualificação da matriz curricular da escola.
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12) Na Educação Infantil a avaliação da aprendizagem é instrumento de reflexão
sobre a prática pedagógica na busca pelo professor de melhores caminhos
para orientar as crianças, conforme o desenvolvimento de suas
possibilidades de expressão, aprendizagem e desenvolvimento. Em relação
à avaliação, é correto afirmar:
(A) A avaliação deve ser feita com base na documentação das observações.
Outros dados sobre a aprendizagem da criança devem acompanhá-la e
esses documentos devem ser entregues aos pais ao final de cada trimestre
letivo.
(B) A avaliação deve se basear na observação sistemática dos comportamentos
de cada criança, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, com
utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, ao longo
do período, em muitos e diversificados momentos.
(C) A avaliação na Educação Infantil deve ter por objetivo a formação de crianças
adequadamente capacitadas para inserir-se no Ensino Fundamental,
garantindo uma transição continuada do processo de aprendizagem e do
desenvolvimento da criança. Tal avaliação deve, ainda, apontar
possibilidades de avanços.
(D) A Educação Infantil deve avaliar as crianças a partir de protocolos de
objetivos de forma a realizar mapas de desempenho nas áreas de
conhecimento, inclusive nas áreas conceituais, procedimentais e atitudinais.
Essa avaliação deverá ser apresentada às famílias semanalmente a fim de
que se criem alternativas efetivas de acompanhamento das aprendizagens.
(E) As instituições de Educação Infantil não devem se ater a processos
sistematizados de avaliação uma vez que a natureza da atividade na préescola prioriza processos dinâmicos de aquisição do conhecimento e não
podem ser expressos por protocolos pré-definidos.

13) Organizar um grupo de crianças de diferentes idades e níveis de
desenvolvimento para vivenciarem situações de conversa, brincadeiras ou de
atividades didáticas orientadas pelo professor de Educação Infantil constitui:
(A) Falta de opção do professor, que não consegue organizar turmas
homogêneas de crianças.
(B) Opção do professor para propiciar situações de interação e troca entre as
crianças.
(C) Arranjo dos professores para os momentos em que algum dos colegas
precisa realizar outra atividade.
(D) Opção adequada apenas para os momentos de saída e chegada na
instituição de Educação Infantil.
(E) Situação extraordinária para o caso de uma criança mais atrasada aprender
com outras mais adiantadas.
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14) Sobre a educação inclusiva nas escolas, assinale a alternativa correta:
(A) Escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino educacional a
cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e
respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e
necessidades;
(B) A escola somente poderá ser considerada inclusiva quando estiver
direcionada para tratar os alunos de forma indiferente em todos os aspectos;
(C) A escola é aquela que garante a preferência no ensino educacional aos
alunos destaque, tratando todos de forma genérica sem haver necessidade
de tratamento diferenciado em nenhum aspecto;
(D) Em toda escola inclusiva, o aluno está sujeito a segregação, de modo a
garantir a sua caminhada no processo de aprendizagem e de construção das
competências necessárias para o exercício pleno da cidadania;
(E) Uma escola inclusiva deve ser direcionada a tratar alunos de forma
diferenciada, não realizando currículo adaptado quando necessário,
realizando um trabalho à parte visando apenas a alfabetização desses
alunos.

15) A construção do projeto político-pedagógico da escola exige a definição de
princípios, objetivos, estratégias e, acima de tudo, um trabalho coletivo para
a sua operacionalização. Numa perspectiva crítica e democrática, o projeto
político-pedagógico da escola proporciona:
I - melhoria da organização pedagógica, administrativa e financeira da escola,
bem como o estabelecimento de novas relações pessoais e interpessoais na
instituição.
II - redimensionamento da prática pedagógica dos professores e formação
continuada do quadro docente.
III - planejamento a curto prazo para definir aplicação de medidas emergenciais
na escola, de modo a superar certas dificuldades, detectar outras e propor novas
ações.
IV - a superação de práticas pedagógicas fragmentadas e a garantia total de um
ensino de qualidade.
Assinale a opção em que todas as afirmativas estão corretas:
(A) I, II e III.
(B) I e IV
(C) I, II e IV.
(D) I e II
(E) nenhuma das alternativas estão corretas
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16) A implementação do projeto político-pedagógico é uma das condições para
que se afirme a identidade da escola como espaço necessário à construção do
conhecimento e da cidadania. Sabe-se que o currículo é parte integrante desse
processo e deve contemplar a formação de identidade cultural. Nessa
perspectiva, o currículo deverá ter como diretriz:
(A) promover narrativas sobre o outro numa ótica universalista.
(B) valorizar o enfoque prescritivo e auto-referenciado do conhecimento.
(C) organizar conteúdos, disciplinas, métodos, experiências e objetivos.
(D) estabelecer pautas de conduta visando à classificação de identidades.
(E) privilegiar os processos de subjetivação coletiva e o saber sistematizado.

17) É uma das correntes teóricas empenhadas em explicar como a inteligência
humana se desenvolve, partindo do princípio de que o desenvolvimento da
inteligência é determinado pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio, ou
seja, é uma concepção que entende o homem como um ser que não nasce
inteligente, mas também não é passivo sob a influência do meio, tendo em
vista que este mesmo homem responde aos estímulos externos para
posteriormente agir sobre eles, justamente para construir e organizar o seu
próprio conhecimento, de forma cada vez mais elaborada. Este conceito se
refere ao:
(A) Behaviorismo
(B) Cognitivismo
(C) Humanismo
(D) Marxismo
(E) Construtivismo

18) Confome a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), os conteúdos
relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência
contra a criança e o adolescente serão incluídos nos currículos escolares
como :
(A) Temas eletivos
(B) Eixos articuladores
(C) Temas transversais
(D) Projetos de Trabalho
(E) Conteúdos secundários
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19) Está expresso no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
2. Direito de ser respeitado por seus educadores.
3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares superiores.
4. Direito de organização e participação em entidades estudantis.
5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
6. Direito de votar para diretor de escolas.
7. Garantia de aprendizagem no espaço escolar.
Assinale a aternativa que indica as afirmativas corretas:
(A) São corretas apenas as afirmativas 1, 4, 5 e 6.
(B) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 5 e 7.
(C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
(D) São corretas apenas as afirmativas 3, 4, 5, 6 e 7.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.

20) A participação das famílias na instituição de educação infantil deve ser:
(A) Estimulada através de variadas propostas de atividades.
(B) Limitada ao que diz respeito às reuniões e mutirões de melhoria das
instalações.
(C) Orientada exclusivamente ao que elas podem fazer pelas crianças em
casa.
(D) Aceita sem restrições ou questionamentos pelos educadores.
(E) Aberta apenas às situações em que se pode “conscientizá-las” sobre o
seu papel.
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CARTÃO-RESPOSTA
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
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