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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
5NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
7ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
9PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DAALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA,
COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS DO SEU
INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.

Guaporé, 28 de setembro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Com base nos tempos verbais, assinale a
alternativa que contém o verbo VENDER no
pretérito-mais-que-perfeito:
a) Vendi;
b) Vendestes;
c) Vendera;
d) Vendeu.
2) Assinale a alternativa que contém uma
expressão utilizada no sentido conotativo:
a) Jaqueline possui uma corrente de ouro;
b) Pedro cultiva um jardim de rosas;
c) Mariana é inteligente;
d) Maria é uma fera.
3) Quanto à pontuação, assinale a alternativa que
apresenta a correta explicação sobre o uso do
ponto final(.):
a) É utilizado apenas ao final de frases declarativas;
b) É utilizado ao final de frases declarativas,
abreviações e frases interrogativas indiretas;
c) É utilizado apenas ao final de frases declarativas e
abreviações;
d) É utilizado apenas ao final de frases optativas e
abreviações.
4) Quanto à acentuação das palavras, assinale a
alternativa incorreta:
a) Raiz;
b) Raízes;
c) História;
d) Históricamente.
5) Com base nas regras de acentuação, assinale a
alternativa que apresenta uma palavra acentuada
por ser proparoxítona:
a) Científico;
b) Secretária;
c) Série;
d) Relógio.
6) Assinale a alternativa que apresenta a palavra
incorreta, de acordo com a ortografia:
a) Excessão;
b) Exceção;
c) Disjuntor;
d) Incentivo.
7) Na frase a seguir, analise o sujeito: “Bernadete
voltou feliz de sua viagem ao exterior.” Agora,

assinale a alternativa que apresenta
classificação correta do sujeito da frase:
a) Indeterminado;
b) Simples;
c) Desinencial;
d) Inexistente.

a

8) Na frase a seguir, analise o predicado: “A
televisão é muito pequena para a sala de jogos.”
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta do predicado da frase:
a) Nominal;
b) Verbal;
c) Verbo- nominal;
d) Não existente.
9) Assinale a frase que apresenta a colocação
pronominal incorreta:
a) Carlos, apresentar-me-ei na próxima segundafeira;
b) Diga-me o que queres comprar;
c) Te amo;
d) Daniel, envie-me os relatórios ainda hoje.
10) Com base nas dez classes de palavras, assinale
a alternativa que apresenta uma interjeição:
a) Até;
b) Com;
c) Porquê;
d) Ai!
INFORMÁTICA
11) Sobre o protocolo HTTPS é correto afirmar:
a) É utilizado para acessar páginas com transferência
criptografada de dados;
b) É utilizado para mascarar IP em uma intranet;
c) É um protocolo utilizado para enviar e-mails;
d) É utilizado para transferência de dados via FTP.
12) O Mainframe é um tipo de computador com
as seguintes características:
a) Um computador portátil e muito utilizado em
empresas de pequeno porte;
b) Um computador de grande porte e que oferece
serviço de processamento a múltiplos usuários;
c) Um computador de pequeno porte e que oferece
aplicações móveis para empresas;
d) Um computador de grande porte para usuários
avançados e utilizado no gerenciamento de BD.

13) A segurança das informações é uma das
grandes preocupações das empresas nos dias
atuais. Para fazer o controle e otimizar o acesso à
Internet é utilizado um servidor:
a) Firewall;
b) Proxy;
c) Antivírus;
d) Cache.
14) O arquivo baseado em texto fornecido ao
usuário por um site visitado e que ajuda a
identificá-lo para este site é chamado de:
a) SMTP;
b) FTP;
c) Smarthtxt;
d) Cookie.
15) No sistema operacional Windows, o símbolo
que é utilizado para separar as subpastas e
compor um caminho para um determinado
arquivo no computador é:
a) _;
b) [;
c) \;
d) /.
LEGISLAÇÃO
16) Segundo o artigo 9º da Lei Nº 3224 de 07 de
Dezembro de 2011 o tempo de exercício para a
progressão da classe “C” para a classe “D” é
igual à:
a) 3 anos;
b) 4 anos;
c) 5 anos;
d) 6 anos.
17) Segundo o Art. 13 da Lei Nº 3224 de 07 de
Dezembro de 2011 fica prejudicada a promoção,
acarretando a interrupção da contagem do tempo
de exercício sempre que o Profissional do
Magistério:
a) Somar duas penalidades de advertência registrada
em ata;
b) Sofrer pena de suspensão disciplinar, exceto
quando for convertida em multa;
c) Somar quatro faltas injustificadas ao serviço;
d) Somar 15(quinze) atrasos de comparecimento ao
serviço e/ou saídas do horário marcado para o
término da jornada.

18) Segundo o Art. 27 da Lei nº 9394/96 (LDB) os
conteúdos curriculares da educação básica
observarão, ainda, as seguintes diretrizes, exceto:
a) A difusão de valores fundamentais ao interesse
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de
respeito ao bem comum e à ordem democrática;
b) Consideração das condições de escolaridade dos
alunos em cada estabelecimento;
c) Orientação para o trabalho;
d) Promoção do desporto educacional e apoio às
práticas desportivas formais e oficiais.
19) De acordo com a LDB, Art. 22a ___________
tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.
a) educação básica;
b) sociedade;
c) educação infantil;
d) família.
20) O Plano Nacional de Educação, aprovado em
2014, terá sua validade entre:
a) 2014 a 2024;
b) 2014 a 2015;
c) 2015 a 2025;
d) 2014 a 2018.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Os métodos novos ou ativos, baseiam-se no
princípio de que a criança é um ser em
desenvolvimento, cuja atividade, espontânea e
natural, é condição para seu crescimento físico e
intelectual. Fazem parte desses novos métodos,
exceto:
a) Técnica de perguntas e respostas;
b) Centros de interesse;
c) Trabalho em grupos;
d) Método de solução de problemas.
22) As Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil articulam-se ____________ 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.
a) ao Estatuto da Criança e Adolescente;

b) às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica;
c) à Proposta Curricular de Santa Catarina;
d) ao Conselho Nacional da Educação.

a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras;
b) Apenas as afirmativas II, III são verdadeiras;
c) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras;
d) Todas as afirmativas são verdadeiras.

23) A palavra didática tem sua origem no verbo
grego didasko, que significa ensinar ou instruir.
Segundo Comenius, significa o tratamento dos
preceitos científicos que orientam a atividade
educativa de modo a troná-la eficiente. Sobre a
Didática é correto afirmar:
a) A didática parte da pressuposição de que existe
uma maneira estrita do melhor método que deve ser
seguida com precisão sem ajustes ou modificações;
b) A didática se resolve como o tipo de atividade ou
ato de ensinar mediante o conhecimento de regras,
independente do êxito ou sucesso da aprendizagem;
c) A didática parte da pressuposição de que é
possível escolher, entre diferentes maneiras de
ensinar, aquela ou aquelas que podem resultar na
aprendizagem com maior sucesso;
d) A didática é um modelo/método de ensino com
propostas prontas, sendo aplicada de forma exata,
sem ajustes ou melhoramentos, garantindo dessa
forma o sucesso da aprendizagem.

25) Os princípios, as normas e as técnicas de
ensino são postos em prática através das
atividades de planejamento, orientação e controle
do processo de ensino aprendizagem. Assinale a
alternativa correspondente a Controle:
a) Consiste na previsão e programação dos trabalhos
escolares para um curso ou para cada unidade do
Plano de Curso ou para cada parte da unidade;
b) Consiste na execução das atividades que visam
orientar o aluno para alcançar os objetivos
propostos;
c) É a fase que requer mais habilidade do professor,
onde ele exerce sua função de liderança, motivando
os aprendizes para que aprendam;
d) Consiste na supervisão constante do processo de
aprendizagem para que o mesmo seja conduzido de
maneira eficaz.

24) Na busca de garantir um olhar contínuo
sobre os processos vivenciados pela criança,
devem ser criadas estratégias adequadas aos
diferentes momentos de transição por elas
vividos. As instituições de Educação Infantil
devem assim:
I - planejar e efetivar o acolhimento das crianças e
de suas famílias quando do ingresso na instituição.
II- priorizar a observação atenta das crianças e
mediar as relações que elas estabelecem entre si,
entre elas e os adultos, entre elas e as situações e
objetos.
III- planejar o trabalho pedagógico reunindo as
equipes da creche e da pré-escola, acompanhado de
relatórios descritivos das turmas e das crianças, suas
vivências, conquistas e planos.
IV- prever formas de articulação entre os docentes
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
(encontros, visitas, reuniões) e providenciar
instrumentos de registro – portfólios de turmas,
relatórios de avaliação do trabalho pedagógico,
documentação da frequência e das realizações
alcançadas pelas crianças, para posterior consulta
dos professores do Ensino Fundamental.
Assinale a alternativa correta:

26) Ensinar é uma atividade que se baseia em
noções sobre a natureza e o funcionamento da
mente humana. O professor ao preparar ou
ministrar uma aula deve escolher padrões
didáticos de acordo com o objetivo educacional e
as mentes dos aprendizes. Sobre o modelo que se
utiliza da imitação como aprendizagem, assinale
a alternativa correta:
a) É o modelo que ocupa a maior parte do tempo do
ensino nas escolas até os dias de hoje. Nesse caso,
supõe-se que faltam à criança determinados
conhecimentos, compostos de fatos, regras ou
princípios que podem ser transmitidos oralmente,
por livros, banco de dados, etc.;
b) Nesse modelo, o esforço de entender a
perspectiva da criança é posto como condição para o
sucesso do ensino e da aprendizagem. O professor
participa no sentido de auxiliar as crianças a
reconhecer suas crenças e instaurar o processo
coletivo de reflexão;
c) Nesse modelo considera-se que o aprendiz é
detentor do conhecimento, e que o conhecimento
pessoal deve confrontar com um conhecimento
acumulado coletivamente;
d) Nesse modelo, admite-se que o mais relevante
para se ensinar são as habilidades, as maneiras de
fazer alguma coisa. Nessa concepção, é saber fazer,
o que depende de talentos, capacidades e

habilidades, e não da aquisição de informações ou da
compreensão.
27) “O brinquedo não pode ser visto apenas
como divertimento ou brincadeira para desgastar
energia, pois ele favorece o desenvolvimento
físico, cognitivo, afetivo e moral”. Esta afirmação
foi feita por:
a) Vygostsky;
b) Piaget;
c) Pikler;
d) Freire.
28) A didática nos dias atuais deve estar
relacionada com as transformações ocorridas no
mundo. Desta forma analise as sentenças sobre o
objetivo da didática na atualidade:
I – Refletir sobre o papel sociopolítico da educação,
da escola e do ensino.
II – Compreender o processo de ensino e de
aprendizagem em uma única determinação.
III – Redimensionar, de forma estática, a prática
pedagógica.
IV – Considerar a sala de aula como um espaço
formador de alunos e professores pesquisadores.
De acordo com as sentenças acima é correto
afirmar que:
a) Somente a alternativa IV está correta;
b) Somente as alternativas I e IV estão corretas;
c) Somente as alternativas I e II e IV estão corretas;
d) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.
29) De acordo com o RCNEI, compreende-se a
música como linguagem e forma
de
conhecimento. Presente no cotidiano de modo
intenso, no rádio, na TV, em gravações, jingles
etc., por meio de brincadeiras e manifestações
espontâneas ou pela intervenção do professor ou
familiares, além de outras situações de convívio
social, a linguagem musical tem estrutura e
características próprias, devendo ser considerada
como:
Relacione cada item correspondente:
I – produção.
II- apreciação.
III- reflexão.
(
) centrada na experimentação e na imitação,
tendo como produtos musicais a interpretação, a
improvisação e a composição.
(
) percepção tanto dos sons e silêncios quanto
das estruturas e organizações musicais, buscando

desenvolver, por meio do prazer da escuta, a
capacidade de observação, análise e reconhecimento.
(
) sobre questões referentes à organização,
criação, produtos e produtores musicais.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta:
a) I, III, II;
b) I, II, III;
c) III, I, II;
d) II, I, III.
30) Por meio desse exercício cotidiano as crianças
podem ampliar suas capacidades comunicativas,
como a fluência para falar, perguntar, expor suas
ideias, dúvidas e descobertas, ampliar seu
vocabulário e aprender a valorizar o grupo como
instância de troca e aprendizagem:
a) Contação de histórias;
b) Brincadeira livre;
c) Roda de conversa;
d) Faz de conta.
31) O brincar faz parte do cotidiano das crianças
da Educação Infantil, oportunizando que as
mesmas desenvolvam várias habilidades, em
relação ao brincar é correto afirmar que:
Assinale V para Verdadeiro e F para Falso:
(
) Ao brincar as crianças não podem ter
independência para escolher seus companheiros e os
papéis que irão assumir no interior de um
determinado tema e enredo, cujos desenvolvimentos
dependem unicamente da vontade de quem brinca, o
professor precisa intervir constantemente para que
não façam escolhas erradas.
(
) É no ato de brincar que a criança estabelece
os diferentes vínculos entre as características do
papel assumido, suas competências e as relações que
possuem com outros papéis, tomando consciência
disto e generalizando para outras situações.
(
) Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras
imaginativas e criadas por elas mesmas, as crianças
podem acionar seus pensamentos para a resolução de
problemas que lhe são importantes e significativos.
(
) A brincadeira favorece a autoestima das
crianças, auxiliando-as a superar progressivamente
suas aquisições de forma criativa.
Assinale a alternativa correta:
a) V, F, V, V;
b) V, V, V, F;
c) F, V, V, V;

d) V, V, F, F.
32) De acordo com o RCNEI, o trabalho direto
com crianças pequenas exige que o professor
tenha um perfil profissional que apresente uma
competência ___________.
a) polivalente;
b) linguística;
c) específica;
d) educativa.
33) Os eixos de trabalho na Educação Infantil
constituem em uma parcela significativa da
produção cultural humana que amplia e
enriquece as condições de inserção das crianças
na sociedade. De acordo com o RCNEI,
destacam-se os seguintes eixos de trabalho:
a) Movimento, Artes visuais, Música, Linguagem
oral e escrita, Natureza e sociedade, Matemática;
b) Conhecimento de Mundo, Movimento,
Linguagem oral e escrita, Conhecimento de mundo,
Códigos;
c) Coordenação Motora, Leitura de Mundo,
Linguagem visual, Natureza e sociedade,
Matemática;
d) Movimento, Linguagem oral e escrita, Educação
Musical, Leitura de Mundo, Matemática.
34) De acordo com o RCNEI, frente ao mundo
sociocultural e natural que se apresenta de
maneira diversa e polissêmica optou-se por um
recorte curricular que visa a instrumentalizar a
ação do professor, destacando os âmbitos de
experiências essenciais que devem servir de
referência para a prática educativa, o RCNEI
define dois âmbitos de experiências:
a) Formação Intelectual e Cultural e Conhecimento
Matemático;
b) Formação Integral e Social e Conhecimento
Linguístico;
c) Formação Pessoal e Social e Conhecimento de
Mundo;
d) Formação Educacional e Humanitária e
Conhecimento Artístico.
35) A pluralidade cultural, isto é, a diversidade
de etnias, crenças, costumes, valores etc. que
caracterizam a população brasileira marca,
também, as instituições de educação infantil. Em
relação ao acolhimento das diferentes culturas,
valores e crenças é correto afirmar que:
Assinale V para Verdadeiro e F para Falso:

(
) Acolher as diferentes culturas pode se
limitar às comemorações festivas, a eventuais
apresentações de danças típicas ou à experimentação
de pratos regionais.
(
) Assumir um trabalho de acolhimento às
diferentes expressões e manifestações das crianças e
suas famílias significa valorizar e respeitar a
diversidade, não implicando a adesão incondicional
aos valores do outro.
(
) Cada família e suas crianças são portadoras
de um vasto repertório que se constitui em material
rico e farto para o exercício do diálogo,
aprendizagem com a diferença, a não discriminação
e as atitudes não preconceituosas.
(
) O trabalho com a diversidade e o convívio
com a diferença possibilitam a ampliação de
horizontes tanto para o professor quanto para a
criança.
Assinale a alternativa correta:
a) V, F, V, V;
b) V, V, V, F;
c) F, V, V, V;
d) V, V, F, F.
36) A observação das formas de expressão das
crianças, de suas capacidades de concentração e
envolvimento nas atividades, de satisfação com
sua própria produção e com suas pequenas
conquistas
é
um
instrumento
de
acompanhamento do trabalho que poderá ajudar
na avaliação e no replanejamento da ação
educativa.
Neste sentido, de acordo com o RCNEI, a
avaliação na Educação Infantil deve acontecer
através de observação, registro e avaliação
__________:
a) formativa;
b) seletiva;
c) fragmentada;
d) diagnóstica.
37) Depois de observar muitas crianças, Piaget
concluiu que o progresso delas passa por quatro
estágios e que todas passam por eles na mesma
ordem.
Relacione cada estágio:
I - Estágio sensório-motor.
II- Estágio pré-operatório.
III- Estágio operatório concreto.
IV- Estágio das operações formais.

(
) - (dos 2 aos 6/7 anos) - É a fase em que as
crianças reproduzem imagens mentais. Elas usam
um pensamento intuitivo que se expressa numa
linguagem comunicativa - mas egocêntrica -, porque
o pensamento delas está centrado nelas mesmas.
(
)- (dos 6/7 aos 11/12 anos) - Nessa fase as
crianças são capazes de aceitar o ponto de vista do
outro, levando em conta mais de uma perspectiva.
Podem representar transformações, assim como
situações estáticas. Têm capacidade de classificação,
agrupamento, reversibilidade e conseguem realizar
atividades concretas, que não exigem abstração.
(
)- (dos 11/12 até a vida adulta) - É a fase de
transição para o modo adulto de pensar. É durante
essa fase que se forma a capacidade de raciocinar
sobre hipóteses e ideias abstratas. Nesse momento, a
linguagem tem um papel fundamental, porque serve
de suporte conceitual.
(
) - (até 2 anos) - Segundo Piaget, nessa fase
do desenvolvimento, o campo da inteligência da
criança aplica-se a situações e ações concretas.
Trata-se do período em que há o desenvolvimento
inicial das coordenações e relações de ordem entre
ações. É também o período da diferenciação entre os
objetos e o próprio corpo.
Assinale a alternativa correta:
a) I, III, II, IV;
b) II, I, IV, III;
c) II, III, IV, I;
d) IV, I, II, III.
38) De acordo com a Constituição Federal, em
seu Art. 206 “o ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios”, assinale a alternativa
incorreta:
a) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber;
b) Pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas
e privadas de ensino;
c) Valorização dos profissionais da educação
escolar, garantidos, na forma da lei, planos de
carreira, com ingresso exclusivamente por concurso
público de provas e títulos, aos das redes públicas;
d) Gestão autoritária do ensino público, na forma da
lei.
39) A transmissão do conhecimento ordenado e
com lógica e uso da aula expositiva com foco na
figura do professor é uma prática da:
a) Escola Tecnicista;

b) Escola Nova;
c) Escola Tradicional;
d) Escola Teorético-Quantitativa.
40) Sobre a Tendência Liberal Renovada NãoDiretiva, analise as afirmações a seguir.
I- Acentua-se, nessa tendência, o papel da escola na
formação de atitudes, razão pela qual deve estar
mais preocupada com os problemas psicológicos do
que com os pedagógicos ou sociais.
II- Todo o esforço deve visar a uma mudança dentro
do indivíduo, ou seja, a uma adequação pessoal às
solicitações do ambiente.
III- Trata-se de um ensino centrado no aluno, sendo
o professor apenas um facilitador.
Agora, assinale a opção correta:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas;
c) Todas as afirmativas estão corretas;
d) Apenas a afirmativa I está correta.

VOCÊ PODE DESTACAR ESTA FOLHA
E LEVAR ESTE GABARITO
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