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CONHECIMENTOS GERAIS – 12 QUESTÕES 

 

01. O Projeto Político Pedagógico deve retratar a identidade da escola. O PPP exige construção e reconstrução, além 

da participação de todos os envolvidos no trabalho escolar. Ao construir um PPP existem três grandes eixos 

norteadores, são eles:  

I. O eixo da flexibilidade está vinculado à autonomia, possibilitando que a escola se organize em seu 

trabalho pedagógico; 

II. O eixo de avaliação que fortalece um aspecto importante a ser notado nos diversos níveis do ensino 

público; 

III. O eixo da liberdade que se expressa na esfera da diversidade de ideias e concepções pedagógicas de 

ensino e da proposta de gestão democrática do ensino público, que será definida em cada sistema de 

ensino. 

 

Quanto aos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

02. A educação inclusiva visa transformar o ambiente escolar em um espaço onde todos possam frequentar sem 

nenhum impedimento. Na lógica inclusiva o aluno é valorizado em suas diferenças e nas formas com que 

estabelece as relações no contexto em que está inserido. O aluno pode demonstrar o seu conhecimento e utilizar-

se de recursos diferenciados para a sua construção.  

No trecho acima: 

a) Apenas a primeira frase está correta. 
b) Apenas a última frase está correta. 

c) Está totalmente correto. 
d) Está totalmente incorreto. 

 

03. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

a) Maus-tratos envolvendo seus alunos. 

b) Respeito desordenado diante aos professores. 
c) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 

d) Elevados níveis de repetência. 

 

04. Na Organização da Educação Nacional, incumbir-se aos decentes, exceto: 

a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 

b) Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 
c) Zelar pela aprendizagem dos alunos.  

d) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 

05. Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem: 

a) O primeiro nível de concretização curricular 
b) O segundo nível de concretização curricular 

c) O terceiro nível de concretização curricular 
d) O quarto nível de concretização curricular 

 

06. É uma proposta de educação centrada no professor, cuja função se define como a de vigiar e aconselhar os 

alunos, corrigir e ensinar a matéria. Trata-se de: 

a) Pedagogia intrínseca 

b) Pedagogia contemporânea 
c) Pedagogia tradicional 

d) Pedagogia renovada 
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07. A educação escolar compõe-se de educação básica que é formada: 

a) Pela educação infantil. 
b) Pele ensino fundamental e ensino médio. 

c) Pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

d) Pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior. 
 

08. Julgue as afirmações a seguir: 

 

I- O desenvolvimento geral do individuo será resultado de suas potencialidades genéticas e, sobretudo, das 

habilidades aprendidas durante as várias fases da vida. A aprendizagem está diretamente relacionada com o 

desenvolvimento cognitivo. 

II- A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do indivíduo, desde a mais tenra 

infância até a mais avançada velhice. Normalmente uma criança deve aprender a andar e a falar; depois a ler e 

escrever, aprendizagens básicas para atingir a cidadania e a participação ativa na sociedade. 

 

Quanto a essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 
b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Somente a afirmação II está correta. 

 

09. 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: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares corregedoras; 

III - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

 

Estão corretos os itens: 

a) I e II 

b) I e III 
c) II e III 

d) I, II e III 
 

10. Quanto ao Plano Municipal de Educação de Otacílio Costa, com vigência de 2015 a 2024, estão corretas as metas 

abaixo, exceto: 

a) Universalizar a Educação Superior para toda a população maior de 18 (dezoito) anos de idade e garantir 

que pelo menos 90% (noventa por cento) dos estudantes concluam essa etapa até os 30 (trinta) anos, 

até o último ano de vigência deste Plano. 
b) Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 

anos de idade e elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a taxa líquida de matrículas no 
ensino médio para 90% (noventa por cento). 

c) Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, 
de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica. 

d) Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 

titulação de 7% como mestres e 3% como doutores durante a vigência deste Plano. 
 

 

11. Conforme Lei Municipal nº 134/2011, Capítulo VIII – DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, em seu Art. 40, estão corretos 

os incisos abaixo, exceto: 

 

O Poder Público dispensará especial atenção à oferta de educação básica para a população do campo, que será 

adaptada às suas peculiaridades mediante regulamentação específica e levará em conta: 
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a) I - O envolvimento dos órgãos municipais de educação, órgãos e entidades da agricultura, de pesquisa, 

assistência técnica e extensão rural, escolas, famílias e a comunidade na formulação de políticas 
educacionais específicas e na oferta de educação escolar. 

b) II – O mesmo currículo será elaborado para a educação do campo, idêntico ao currículo da educação 
básica urbana, em considerando que os conteúdos são apropriados para atender às necessidades e 

interesses destes alunos, não havendo necessidade de diferenciação na articulação entre a cultura local e 

as dimensões gerais do conhecimento e da aprendizagem. 
c) III - Adoção de metodologias, programas e ações voltados para a transformação das condições de vida 

do campo, proporcionando à população do campo a auto-sustentação e auto-determinação. 
d) V - Formação pedagógica dos docentes, buscando superar o isolamento do docente do campo, 

estabelecendo formas que reúnam docentes de diversas escolas para estudo, planejamento e avaliação 

das atividades pedagógicas. 
 

12. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

―A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, 

um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da 

necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, 

mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, 

talvez vários (BRASIL, 2002, p. 88-89)‖. 

 

Dentro do que propõe a Proposta Curricular do Ensino Fundamental do Município de Otacílio Costa sobre 

interdisciplinaridade, analise as afirmativas abaixo e julgue-as com V para verdadeiras e F para falsas: 

 

(__) A partir das disciplinas escolares, as relações interdisciplinares se estabelecem quando conceitos, teorias ou 

práticas de uma disciplina são chamados à discussão e auxiliam a compreensão de um recorte de conteúdo qualquer 

de outra disciplina. 

(__) A partir das disciplinas escolares, as relações interdisciplinares se estabelecem quando, ao tratar do objeto de 

estudo de uma disciplina, buscam-se nos quadros conceituais de outras disciplinas referenciais teóricos que 

possibilitem uma abordagem mais abrangente desse objeto. 

(__) Estabelecer relações interdisciplinares é uma tarefa que se reduz a uma readequação metodológica curricular, 

como foi entendido, no passado, pela pedagogia dos projetos. 

(__) As disciplinas escolares não são herméticas, fechadas em si, mas, a partir de suas especialidades, chamam umas 

às outras e, em conjunto, ampliam a abordagem dos conteúdos, de modo que busquemos, cada vez mais a 

totalidade, numa prática pedagógica que leve em conta as dimensões científica, filosófica e artística do conhecimento. 

 

A alternativa que contém a ordem de preenchimento adequada e respectiva para as lacunas é: 

a) V – F – F – F 

b) F – V – V – V 
c) V – F – V – F 

d) V – V – F – V 
 

13. Em relação à Educação Básica do país, e por conseguinte em Otacílio Costa, conforme Plano Municipal de 

Educação, é correto afirmar que: 

I. Educação Infantil compreende a creche (crianças de 0 a 3 anos de idade) e a pré-escola (crianças de 

4 e 5 anos de idade); 

II. Ensino Fundamental: com duração de 9 anos e ingresso obrigatório a partir dos 6 anos de idade; 

III. Ensino médio: com duração de 3 anos. 

Quanto aos itens citados: 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) Somente a alternativa II está correta. 

c) Somente a alternativa III. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
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14. Assinale a alternativa incorreta em relação aos objetivos da Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

educação infantil. 

a) Esta norma tem por objetivo estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a 

serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação infantil.  

b) As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil articulam-se às Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara 

de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas e a elaboração, 

planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de Educação Infantil.  

c) Além das exigências dessas diretrizes, devem também ser observadas a legislação estadual e municipal 

atinentes ao assunto, bem como as normas do respectivo sistema. 

d) Esta norma tem por objetivo estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil a 

serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação básica. 

 

15. Pela Lei Complementar  Nº 134/2011 que  CRIA E ORGANIZA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO 

DE OTACÍLIO COSTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  São princípios da educação escolar, no Município, exceto: 

a) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

b) Gestão democrática do ensino público em dissonância com a  lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

c) Promoção de propostas pedagógicas que transcendam o espaço físico da instituição educacional e 

estabeleçam um intercâmbio com as demais instituições da sociedade e as práticas sociais. 

d) Promoção da interação da escola com a comunidade e movimentos sociais, da justiça social, da igualdade 

e da solidariedade. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

16. Leia com atenção: 

 

I. Discurso psicanalítico e higienista com ênfase na relação mãe-filho. Trazia a ideia de que a creche 

poderia prejudicar o desenvolvimento da criança. A creche passa a ser vista como um mal necessário, 

ou seja, quem não pode ficar com a criança em casa vai para a creche, trazendo assim, um sentido 

de culpa nas mães. 

II. Jardim de Infância: Fundada em Campos (São Paulo), serviu como projeto piloto para outras 

instituições ao longo do Brasil. 

III. O escritor Mário de Andrade assume a direção do Departamento de Cultura e começa a estruturar os 

parques infantis, que oferecia atividades para crianças de 3 a 6 anos e de 7 a 12 anos (fora do 

horário  escolar). 

  

Os itens acima obedecem à seguinte ordem cronológica: 

a) III – I – II 

b) III – II – I 
c) II – III – I 

d) I – II – III 
 

17. Faz-se necessário rever criticamente formas tradicionais, dando ênfase na evolução natural da criança e 

valorizando o interesse da mesma que precisa ser estimulada especialmente por atividades que envolvam o jogo 
e o brinquedo, onde a criança deve aprender fazendo, por meio da experiência. A brincadeira é a fase mais alta 

do desenvolvimento da criança — do desenvolvimento humano neste período; pois ela é a representação auto-
ativa do interno — representação do interno, da necessidade e do impulso internos. A brincadeira é a mais pura, 

a mais espiritual atividade do homem neste estágio e, ao mesmo tempo, típica da vida humana como um todo — 
da vida natural interna escondida no homem e em todas as coisas. Por isso ela dá alegria, liberdade, 

contentamento, descanso interno e externo, paz com o mundo. Ela tem a fonte de tudo o que é bom. 
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A concepção anterior coaduna-se com: 

a) O assistencialismo 
b) Desenvolvimento natural - Escola nova 

c) Compensatória 

d) Tecnicismo 
 

18. Fundamenta a ideia de Educação Infantil desenvolvimentista, com objetivos focados na criança em si, 
independente de sua história e das condições sociais. O objetivo da educação é o desenvolvimento harmônico da 

criança e inclui todos os aspectos do ser humano, harmônico porque todos estes aspectos devem desenvolver-se 

equilibradamente, paralelamente, sem exageros nem limitações. Busca-se o desenvolvimento de habilidades, 
conhecimentos e atitudes, nos aspectos: motores, afetivos, sociais e cognitivos. Trata-se de: 

a) Concepção viável 
b) Concepção deletéria 

c) Concepção da fisiologia real 

d) Concepção global da criança 
 

19. Essa perspectiva sustenta que as pessoas naturalmente carregam certas aptidões, habilidades, conceitos, 
conhecimentos e qualidades em sua bagagem hereditária. Tal concepção motivou um tipo de ensino que acredita 

que o educador deve interferir o mínimo possível, apenas trazendo o saber à consciência e organizando-o. Em 

resumo, o estudante aprende por si mesmo. Trata-se de: 

a) Socio-interacionismo 

b) Interacionismo 

c) Inatismo 

d) Atavismo 
 

20. Apresentou uma perspectiva contrária à de Platão. Segundo ele, embora as pessoas nasçam com capacidade de 
aprender, elas precisam de experiências ao longo da vida para que se desenvolvam. A fonte do conhecimento são 

as informações captadas do meio exterior pelos sentidos. Ideias como essa impulsionaram a corrente favorável a 

um ensino pela imitação - na escola, as atividades propostas são as que facilitam a memorização, como a 
repetição e a cópia. Trata-se do: 

a) Empirismo 
b) Behaviorismo 

c) Sócio construtivismo 

d) Empreendedorismo 
 

21. É incorreto afirmar sobre o Construtivismo: 
a) A presença ativa do sujeito diante do conteúdo é essencial. 

b) Não basta somente ter contato com o conhecimento para adquiri-lo. 

c) É preciso agir sobre o objeto e transformá-lo. 
d) Foi Paulo Freire quem cunhou o termo construtivismo. 

 
22. Leia com atenção:  

 
I - Pela concepção construtivista, o professor deve criar contextos, conceber ações e desafiar os alunos para 

que a aprendizagem ocorra; 
II - Pela concepção construtivista, o conhecimento não é incorporado diretamente pelo sujeito: pressupõe 

uma atividade, por parte de quem aprende, que organize e integre os novos conhecimentos aos já existentes. 
  

Sobre os itens citados: 

a) Apenas II está correto. 

b) Ambos estão corretos. 
c) Ambos estão incorretos. 

d) Apenas I está correto. 
 

23. Entre os mal-entendidos envolvendo o construtivismo, um dos mais comuns é considerar que o professor 

construtivista não apresenta conteúdos nem orienta seus alunos. Professor que não ensina não é construtivista. 
Para que haja o avanço dos alunos, o docente precisa tomar muitas decisões: considerar as demandas da turma, 
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propor questões e desafios e pensar formas de promover ações que gerem aprendizado. O educador deve 

dominar sua área e conhecer os processos pelos quais o aluno aprende os mais diferentes conteúdos. 
Sobre o trecho acima: 

a) Está completamente correto. 
b) Está completamente incorreto. 

c) Apenas a última frase está incorreta. 

d) Apenas a última frase está correta. 
 

24. O planejamento da escola se concretiza pela elaboração de seu Projeto Político Pedagógico. O planejamento deve 
pautar-se pelo princípio da busca: 

a) Da cizânia entre teoria e prática. 

b) Da unidade entre teoria e prática. 
c) Do caráter dissociativo entre internalidade e externalidade. 

d) Na ênfase total na teoria empírica.  
 

25. Sobre o professor de educação infantil é incorreto afirmar: 

a) O professor que atua na educação infantil deve ter uma preocupação específica de como lidar com as 
crianças no dia-a-dia e em situações especiais. 

b) Ao se tratar de alunos iniciantes no convívio escolar surgem situações diferentes e inesperadas em 
relação às demais fases escolares. 

c) Cabe ao professor implementar uma uniformização comportamental dos alunos num sistema quanto mais 

militarista melhor. 
d) O ideal é que o professor tenha algumas atitudes, estratégias e comportamentos que favoreçam uma 

melhor aceitação e desenvolvimento da criança no ambiente escolar. 
 

26. Buscando compreender melhor o mundo infantil e a aceitação da criança nessa nova experiência sugere-se 

orientações de como proceder no mundo infantil: 
a) Buscar organizar o espaço infantil de forma que o ambiente proporcione desarmonia nos aspectos 

psicológicos e biológicos da criança. 
b) No período em que a criança estiver no Jardim de Infância, passar a sensação de um mundo isento de 

ludicidade no qual a criança se sinta educada formalmente. 
c) Criar hábitos de correção com rigidez e dureza e sem sinal de suavidade e fineza. 

d) Ao propor atividades para as crianças, conduza-as da melhor maneira possível, de forma que essas 

venham lembrar-se do momento com saudade. 
 

27. Em sua teoria de desenvolvimento, Piaget descreveu dois processos utilizados pelo sujeito na sua tentativa de 

adaptação. São eles:  
a) Assimilação e acomodação 

b) Retração e expansão 
c) Contração e dilatação 

d) Antecipação e postergação 
 

28. Sobre o planejamento na educação infantil é incorreto afirmar: 

a) O ato de planejar no contexto educacional vai além do simples fato de se estabelecer metas e caminhos a 
seguir. 

b) O ato de planejar envolve o conhecimento que temos acerca dos valores e concepções da educação atual. 
c) Para que o planejamento verdadeiramente esteja em conformidade com seu potencial, ao ser realizado 

devemos considerar todos os aspectos envolvidos e que perpassam pelo conhecimento sistematizado dos 

conteúdos científicos. 
d) Para a sua prática não é necessário conhecer o seu aluno. Basta a visão teórica. 

 

29. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 

norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que:  

a) Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, 
expressivas, corporais que impossibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito 

pelos ritmos e desejos da criança. 
b) Desfavoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de 

vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical. 
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c) Impossibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e 

escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos. 
d) Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e 

orientações espaço temporais. 
 

30. As práticas pedagógicas na educação infantil devem ampliar a confiança e a participação das crianças nas 

atividades _____ e coletivas. Devem também promover a _____, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras 

a) Individuais – Interação 
b) Sectárias – Alienação 

c) Segregacionistas – Interação 
d) Individuais – Alienação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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PLANO DE AULA 

 

PLANEJAMENTO PARA A TURMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA: 
 

 

 

 

 

 

ÂMBITO DE EXPERIÊNCIA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO DE TRABALHO: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



Secretaria de Educação – Prefeitura Municipal de Otacílio Costa 
Processo Seletivo – Edital 002/2015 – Cargo: Professor/a de Educação Infantil 

9 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO/OPERAÇÃO: 
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