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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

 

1. Com relação às bases legais da educação infantil, assinale a opção correta.  

a. Em meados dos anos 80 do século passado, um marco importante para os direitos das crianças foi o 

Estatuto da Criança e do Adolescente;  

b. Constituição de 1988 desconsiderou a educação em creche e pré-escola como um direito da criança e 

um dever do Estado.  

c. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, estabeleceu a educação infantil como à 

primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas.  

d. O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil foi formulado pelo MEC para propostas 

pedagógicas gerais e não leva em conta cada faixa etária.  

 

2. A Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, determina que a avaliação na Educação Infantil 

deva ser da seguinte forma,  

a. Acompanhamento e registro do desenvolvimento do aluno com o objetivo de promoção para o acesso ao 

ensino fundamental 

b. Avaliação e relatórios visando o desenvolvimento do aluno com o objetivo de promoção para o acesso ao 

ensino fundamental 

c. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental; 

d. Descrição do comportamento global do aluno visando ao acesso ao ensino fundamental. 

 

3. As diferentes correntes teóricas influenciam a interação do professor com o aluno, e da mesma forma o trabalho 

pedagógico. Relacione essas concepções teóricas, listadas com as suas principais influências na interação 

professor-aluno/aluna, apresentadas abaixo: 

 

( 1 ) Inatismo  

( 2 ) Sócio-histórico-cultural  

( 3 ) Construtivismo  

( 4 ) Empirismo 

 

(__) O professor considera o aluno não só como sujeito de aprendizagem, mas como aquele que aprende 

com o outro aquilo que seu grupo social produz. 

(__) O professor considera o aluno como um sujeito ativo, capaz de pensar, raciocinar, construir 

internamente o seu conhecimento. Propõe que o aluno participe ativamente do próprio aprendizado, 

mediante a experimentação, a pesquisa em grupo, o estimulo a dúvida e o desenvolvimento do 

raciocínio, entre outros procedimentos. A partir de sua ação, vai estabelecendo as propriedades dos 

objetos e construindo as características do mundo 

(__) O professor considera a mente da criança uma folha de papel em branco, onde as experiências que 

passam pelos sentidos vão sendo impressas.  

(__) O professor desconsidera as possibilidades de desenvolvimento cognitivo oferecidas pelo meio. Para 

ele o aluno nasce com a capacidade de conhecer.  

 

      Assinale a sequência correta: 

a. 1, 4, 3, 2 

b. 2, 1, 3, 4 

c. 4, 3, 2, 1 

d. 2, 3, 4, 1 
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4. Zona de Desenvolvimento Proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, determinado pela 

capacidade de resolver problemas independentemente, e o nível de desenvolvimento proximal, demarcado pela 

capacidade de solucionar problemas com ajuda de um parceiro mais experiente, este conceito refere-se ao  

pensador: 

a. Jean Piaget  

b. Maria Montessori  

c. Lev Vygotsky 

d. Paulo Freire  

 

5. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: A avaliação é um importante instrumento 

para que o professor possa obter dados sobre o processo de aprendizagem de cada criança, reorientar sua prática 

e elaborar seu planejamento, propondo situações capazes de gerar novos avanços na aprendizagem das crianças, 

neste contexto como deve se dar a Avaliação na Educação Infantil: 

a. A avaliação deve se dar de forma sistemática e contínua ao longo de todo o processo de aprendizagem.As 

situações de avaliação devem se dar em atividades contextualizadas para que se possa observar a 

evolução das crianças. 

b. A Avaliação não deve ter significado, pois crianças pequenas são incapazes de expressar o que 

aprenderam por meio das atividades que fazem. 

 

c. Observar atividades das crianças para poder avaliá-las, deixando de registrar as circunstâncias em que 

práticas pedagógicas ocorreram porque já foram muito bem planejadas. 

d. Atribuir notas ou menções às atividades das crianças para verificar o nível de rendimento delas. 

 

6. “Desenvolvimento cognitivo é limitado a um determinado potencial para cada intervalo de idade (ZPD); o 

indivíduo deve estar inserido em um grupo social e aprende o que seu grupo produz; o conhecimento surge 

primeiro no grupo, para só depois ser interiorizado. A aprendizagem ocorre no relacionamento do aluno com o 

professor e com outros alunos”. Este enunciado é característica de qual teoria da Aprendizagem: 

a. Teoria sociocultural de Vygotsky 

b. Teoria epistemologia genética de Piaget 

c. Teoria construtivista de Bruner 

d. Teoria das inteligências múltiplas de Gardner 

 

7. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil as propostas pedagógicas da Educação 

Infantil devem respeitar quais princípios: 

a. Estéticos – Morais - Éticos 

b. Morais – Políticos – Estéticos  

c. Éticos – Políticos – Estéticos 

d. Políticos – Éticos – Humanos 

 

8. A educação infantil é vista como primeira etapa da educação básica, e sua principal finalidade é o 

desenvolvimento:  

a. Cognitivo da criança de 0 a 5 anos 

b. Motor da criança de 0 a 5 anos 

c. Integral da criança de 0 a 5 anos 

d. Lúdico da criança de 0 a 5 anos 

 

9. "A educação é o processo pelo qual o indivíduo desenvolve a condição humana, com todos os seus poderes 

funcionando com harmonia e completa, em relação à natureza e à sociedade. Além do mais, era o mesmo 

processo pelo qual a humanidade, como um todo, se elevando do plano animal e continuaria a se desenvolver até 

sua condição atual. Implica tanto a evolução individual quanto a universal”. Nesta citação do Livro a Educação do 
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Homem (1826) de __________________________ ele afirma que a atividade produtiva exige a integração da 

memória, da percepção, do raciocínio, da vontade com os nervos, músculos e órgãos sensoriais. 

a. Jean Piaget  

b. Maria Montessori  

c. Lev Vygotsky 

d. Friedrich Froebel 

 

10. Segundo o Art. 15 da Lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.Assinale com verdadeiro  ( V ) ou Falso ( F ) as 

alternativas no que compreende o direito a liberdade: 

 

(__) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 

(__) Opinião e expressão. 

(__) Sair de casa sem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. 

(__) Participar da vida política, na forma da lei. 

(__) Crença e culto religioso. 

 

      Assinale a sequência correta: 

a. V, V, F, F, V 

b. F, F, F, V, F 

c. V, V, F, V, V 

d. F, V, V, F, V 

 

11. Aqui estão relacionados alguns dos princípios que norteiam a Concepção Construtivista em relação à postura do 

professor:  

 

I. Encorajar e aceitar a autonomia e iniciativa dos estudantes 

II. Ser o mediador entre o aluno e o processo do conhecimento, atuando como orientador facilitador e 

aconselhador da aprendizagem. 

III. Propor dinâmicas que descentralizam a direção dos trabalhos, valorizando a reflexão e o questionamento 

das normas e procedimentos empregados nas atividades. 

IV. Empregar procedimentos que facilitam a transferência deaprendizagem para outras áreas de 

conhecimento. 

V. Promover atividades de diferentes níveis de habilidades easpirações, levando ao conhecimento pessoal e 

social do aluno, favorecendo a igualdade de oportunidades e sucessos a todos indistintamente. 

 

     Estão corretas: 

a. I e IV, apenas. 

b. I, II e III, apenas. 

c. II, IV e V apenas. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

 

12. Sobre o Projeto Político Pedagógico:  

 

I. O PPP (Projeto Político-Pedagógico) preocupa-se em propor uma forma de organizar o trabalho 

pedagógico visando uma superação dos conflitos, buscando rechaçar as relações competitivas, 

corporativas e autoritárias na tentativa de acabar com a rotina do mundo interno da instituição 

II. A construção do Projeto Político Pedagógico – PPP parte do desejo de igualdade e qualidade na gestão 

escolar, sendo possível estabelecer uma conexão entre o fazer pedagógico, a escola e a sociedade.  
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III. O Projeto Político Pedagógico é fruto de um processo de construção social, advinda da luta de educadores 

e sociedade que há décadas batalham pela liberdade e autonomia escolar, assegurada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n 9394/69, antiga LDBEN. 

 

     Assinale a alternativa correta: 

a. I e II apenas. 

b. II e III apenas. 

c. I e III apenas. 

d. I, II e III. 

 

13. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade. (LDB, art. 29).  Evidenciando assim a indissociabilidade de quais aspectos do 

desenvolvimento infantil:  

a. Cuidar e Ensinar 

b. Educar e Brincar 

c. Brincar e Aprender 

d. Cuidar e Educar 

 

14. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil são objetivas gerais da educação infantil as 

seguintes capacidades, exceto:  

a. Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança 

em suas capacidades e percepção de suas limitações; 

b. Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como 

integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam 

para sua conservação; 

c. Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como 

integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam 

para sua conservação; 

d. O objetivo de um maior número de anos de ensino obrigatório é assegurar a todas as crianças um tempo 

mais longo de convívio escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais 

ampla. 

 

15. Sobre o papel do Professor na Educação Infantil todas as alternativas estão corretas, exceto: 

a. O papel do professor é fundamental no andamento das atividades na Educação Infantil, pois ele é o 

mediador entre a criança e o conhecimento. 

b. Esse profissional deve estar em constante busca por aprender sobre o desenvolvimento de crianças e a 

forma como elas vêem e sentem o mundo, criando oportunidades para elas manifestarem seus 

pensamentos, linguagem, criatividade, reações, imaginação, ideias e relações sociais; 

c. O professor deve ser criativo e paciente nas relações, ter disponibilidade para brincar com os alunos, 

exercitar o olhar e a escuta infantil e reconhecer que a educação, especialmente nesta fase, é um ato de 

amor, de construção, de exploração de potencialidades, de busca e de descoberta. 

d. O professor deve estar preparado para transmitir o conhecimento, pois os alunos são meros 

expectadores, devendo apenas absorver o que o professor prepara como aula. 

 

16. Quando os professores elaboram o planejamento pode, exceto:  

a. Desperdiçar atividades e oportunidades de aprendizagem e não realizar o planejamento. 

b. Organizar adequadamente o currículo, racionalizando experiências de aprendizagem, tendo em vista uma 

ação pedagógica mais eficaz. 
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c. No planejamento é importante que haja uma avaliação constante do processo de ensino, com o professor 

sempre alerta para diagnosticar obstáculos encontrados e medir o ritmo de avanço das atividades sobre 

os temas programados. 

d. Buscar formação dos professores, possibilitando o pensar sobre a proposta e prática educacional. 

 

17. Complete o enunciado com o pensador que corresponde ao fragmento abaixo: 

“Pela pedagogia de ______________________________, podemos participar do processo de transformação da 

escola, através da compreensão sobre o ato de conhecer, a importância de aprender, a necessária existência de uma 

relação harmoniosa, respeitosa, comprometida. Uma escola onde o diálogo seja uma constante, em que a qualidade 

do ensino seja refletida no desejo e no interesse em conhecer mais, buscar superar-se. Compreendendo que a 

aprendizagem é o resultado das relações contidas no intrínseco ato do ensinar e do compromisso com o aprender”. 

a. Maria Montessori 

b. Jean Piaget 

c. Henri Wallon 

d. Paulo Freire 

 

18. No processo de socialização pode se detectar o desenvolvimento da identidade e da autonomia. Analise as 

alternativas abaixo e indique (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 

 

(__) A aquisição da consciência dos limites do próprio corpo é um aspecto importante da construção da 

identidade. 

(__) O uso que a criança faz da linguagem fornece vários indícios quanto ao processo de diferenciação entre o eu 

e o outro. 

(__) A imitação, o faz de conta não são recursos fundamentais no processo de construção do sujeito. 

(__) A maneira como cada criança vê a si próprio, depende também do modo como é vista pelo outro. 

(__) Para que a criança alcance autonomia é preciso que ela exercite o autogoverno, tomando decisões e 

participando do estabelecimento de regras e sanções. 

(__) Construir a identidade implica conhecer os próprios gostos e preferências e dominar habilidades e limites, 

sempre levando em conta a cultura, a sociedade, o ambiente e as pessoas com quem se convive. 

 

     A alternativa que contém a sequência correta é:  

a. V, F, V, V, F, F 

b. V, V, F, V, V, V 

c. F, F, F, F, F, F, F 

d. V, F, V, V, V, F 

 

19. Relacione alguns dos princípios norteadores do processo de elaboração, implementação e avaliação das Propostas 

Pedagógicas na educação infantil, assinalando abaixo a sequência correta: 

I. Contexto 

II. Intencionalidade 

III. Consistência 

IV. Compromisso 

V. Participação 

 

( __) É um trabalho fundamentado não apenas nas crenças e experiências daqueles envolvidos na instituição, mas 

também nos conhecimentos produzidos na área. 

(__) Prevê o envolvimento dos profissionais, crianças e famílias que compõem a instituição de Educação Infantil;  

(    ) Diz respeito a uma instituição específica, situada numa determinada realidade, envolvendo crianças, famílias e 

profissionais concretos. 

(__) Aqueles que participam de sua elaboração devem se comprometer com a implementação das questões 

registradas na proposta pedagógica, avaliando-as continuamente.  
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(__) Esse trabalho prevê metas e objetivos em relação à formação das crianças, numa ação complementar à da 

família e da comunidade. 

a. III, V, II, I, IV 

b. III, V, I, IV, II  

c. II, I, V, IV, III 

d. V, III, II, I, IV 

 

20. "A mera presença dos objetos técnicos em sala de aula não significa necessariamente inovação. Pode até ser um 

grande retrocesso. O computador sozinho não faz nada". 

A frase acima é de Edvaldo Couto, professor da UFBA (Universidade Federal da Bahia) e pesquisador nas áreas de 

cibercultura, tecnologias educacionais e criação de narrativas em ambientes digitais. Considerando o 

conhecimento básico da informática escolar, avalie as seguintes afirmações: 

 

I. O programa “Microsoft Word” é uma ferramenta para edição de textos, podendo ser utilizado para 

elaboração de provas e trabalhos. 

II. O site “Google”, disponível através do endereço eletrônico www.google.com.br, é o buscador exclusivo 

para pesquisas acadêmicas e escolares. 

III. É possível criar apresentações de slides para auxiliar a dinâmica de uma aula, através softwares como 

“Microsoft Power Point” e “Apresentações do Google”. 

 

     Assinale a alternativa correta: 

a. Somente as afirmações I e III estão corretas. 

b. Apenas a afirmação III é falsa. 

c. Todas as afirmações estão corretas. 

d. Todas as afirmações são falsas. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

 

21. Para analisar a admissibilidade do processo de impedimento da atual Presidente da República Federativa do Brasil, 

os trabalhos na Câmara dos Deputados foram dirigidos por: 

a. Lula 

b. Eduardo Cunha 

c. Renan Calheiros 

d. Eduardo Arantes 

 

22. Dengue, chikungunya e zika são três doenças infecciosas e que atualmente causam muita preocupação às 

autoridades. Com relação a elas, assinale a alternativa incorreta:  

a. A dengue é transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

b. A chikungunyaé transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

c. A zika é transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

d. As três doenças são transmitidas por águas paradas. 

 

23. Assinale a alternativa que não corresponde ao Município de Bom Retiro: 

a. A região de Bom Retiro possui as maiores elevações do extremo sul do Brasil, pois dos cinco pontos 

culminantes de Santa Catarina, três estão dentro do território bomretirense. 

b. O Concurso Cultural, História, Causa e Lendas – 93 anos de Bom Retiro, teve como objetivo o resgate do 

passado destes aspectos. 

c. O Moto Trilha – 93 anos de Bom Retiro/SC, contou com um percurso de aproximadamente 40 km, 

percorrendo as estradas vicinais do município. 

http://www.google.com.br/
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d. Em comemoração aos 93 anos de emancipação de Bom Retiro, foi realizado o 4º Pedal Bom Retiro, 

partindo do centro da cidade, indo para o interior do município e retornando à cidade. 

24. De acordo com MICROSOFT (2016), computadores são máquinas que executam tarefas ou cálculos de acordo 

com um conjunto de instruções (os chamados programas). Os primeiros computadores totalmente eletrônicos, 

lançados na década de 40, eram máquinas enormes que exigiam equipes inteiras para funcionar. Comparados a 

essas máquinas de antigamente, os computadores atuais são impressionantes. Não só estão milhares de vezes 

mais rápidos, como podem caber na mesa, no colo ou até no bolso. 

Os computadores funcionam com base em uma interação entre HARDWARE e SOFTWARE. Em uma definição 

breve, podemos dizer que Hardware é a parte física do computador, já o Software são as instruções programadas 

que dizem ao computador o que fazer. 

 

     Sendo assim, analise os termos abaixo: 

TECLADO – SISTEMA OPERACIONAL – MOUSE – IMPRESSORA – EDITOR DE TEXTO 

 

    Considerando os termos citados acima, podemos classificá-los, de acordo com ordem, em: 

a. Hardware – Software – Hardware – Software – Hardware 

b. Software – Hardware – Software – Software – Hardware 

c. Hardware – Software – Hardware – Hardware – Software 

d. Software – Hardware – Software – Hardware – Software 

 

25. Considere as afirmações abaixo: 

 

I. A Internet é conhecida como a rede mundial de computadores, e pode ser acessada através de 

computadores, tablets, smartphones e até dispositivos como televisores. 

II. São exemplos de navegadores para Internet: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. 

III. Email é abreviatura de electronic mail, e é uma forma conveniente de se comunicar com outras pessoas 

através da Internet. 

IV. Através de uma mensagem de email, é possível enviar praticamente qualquer tipo de arquivo, inclusive 

documentos, imagens e arquivos de música. 

 

     Assinale a alternativa correta: 

a. Somente as afirmações I e II estão corretas. 

b. Apenas a afirmação IV é falsa. 

c. Todas as afirmações estão corretas. 

d. Todas as afirmações são falsas. 

 

 

PORTUGUÊS E MATEMÁTICA – 15 QUESTÕES 

 

26. O emprego do hífen está incorreto em: 

a. Gabriela feriu o ante-braço na queda.   

b. A doença o tornou dependente de anti-inflamatórios. 

c. O coronel odiava comida requentada no micro-ondas. 

d. Era mais uma militante pró-democracia. 

 

27. Há um erro de concordância em: 

a. A alegria dele são as crianças. 

b. Faz dois anos que ninguém resolve o problema 

c. Tristeza é necessário. 

d. Não existe sonhos impossíveis. 
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28. Deveria ter sido escrito com X e não com CH:  

a. Chaga – Chalé 

b. Chícara – Chingar 

c. Chacinar – Chacota 

d. Chafariz – Chafurdar 

 

29. Os itens abaixo correspondem respectivamente a: 

 

I. Situa um acontecimento no tempo. 

II. Relaciona uma palavra a outra. 

 

a. Interjeição e pronome 

b. Substantivo e artigo 

c. Verbo e preposição 

d. Advérbio e conjunção 

 

30. Qual a figura de linguagem empregada na frase abaixo? 

“Estão destruindo o verde do nosso país”. 

 

a. Metonímia 

b. Metáfora 

c. Hipérbole 

d. Pleonasmo 

 

31. Na frase abaixo o sujeito é: 

Não encontrei ninguém lá, Carla. 

a. Dulce 

b. Simples 

c. Oculto 

d. Indeterminado 

 

32. “Despedindo-se de todos, deu seu último suspiro”. 

Nesta frase podemos dizer que ocorre: 

a. Personificação 

b. Ironia 

c. Prosopopeia 

d. Eufemismo 

 

33. Marque somente artigos: 

a. Boneca – Sol 

b. Meu – Este 

c. A – Uns 

d. Falante – Maravilhoso 
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34. O gráfico abaixo representa qual função? 

 
 

a. 2x² 

b. 3x+2 

c. 5x + 3 

d. x² + 2 

 

35. Quantos anagramas tem a palavra PROVAR? 

a. 36 

b. 360 

c. 720 

d. 840 

 

36. O aumento salarial é proporcional ao salário ganho. Se uma pessoa que tem seu salário de R$ 2.800,00 terá R$ 

252,00 de aumento. Qual será o aumento de alguém que tem salário de R$ 3.600,00? 

a. R$ 290,00 

b. R$ 298,00 

c. R$ 312,00 

d. R$ 324,00 

 

37. Quais são os valores de x, y e z respectivamente, no sistema linear a seguir? 

 

2𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 =  −1
−𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 10
𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 0

  

a. 3, 2 e 1 

b. 3, -2 e -1 

c. -3, 2 e -1 

d. -3, -2 e -1 

 

38. Considere uma sala de aula com 25 meninas e 18 meninos. Será escolhido um aluno. Qual a probabilidade de ser 

escolhida uma menina? 

a. 53,45% 

b. 55,74% 

c. 56,27% 

d. 58,13% 

 

39. Qual o determinante da matriz abaixo? 
−1 −2 3
4 −5 6
7 −8 9
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a. -1 

b. 4 

c. -6 

d. -8 

 

40. Qual os possíveis valores para x na seguinte equação? 

2x² + 3x = 9 

 

a. 
3

2
 e -3  

 

b. 
4

3
 e 0 

 

c. 
5

4
 e 

2

5
 

 

d. −
4

3
 e −

5

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 


