PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍRA-SP
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total de questões

Nº QUESTOES
5
5
15
25

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver
falha, solicite a presença do fiscal.
• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE
no espaço indicado na frente do cartão.
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material
de consulta.
• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local,
simultaneamente, depois de concluído.
• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
-------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍRA/SP – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Marque aqui as suas respostas:
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Língua Portuguesa

c) o Acesso à educação, medida pelas taxas de
alfabetização, escolaridade e o número de matrículas
efetuadas.
d)Nenhuma das alternativas.

1) A crônica é um gênero textual que fala do cotidiano e
da sociedade, mas também emprega a linguagem literária
para impactar o leitor. Então, pode se afirmar que a
crônica “Eu sei, mas não devia” usa a função de
linguagem:
a) Poética.
b) Metalinguística.
c) Apelativa.
d) Nenhuma das alternativas.

7) A divisão geoeconômica do país está dividida em três
grandes complexos regionais: o Centro-Sul, o Nordeste e
a Amazônia. O Nordeste divide-se em: Correlacione as
colunas:
(I ) A zona da mata
(II ) O Agreste
( III ) O Sertão
(IV ) O Meio-norte
( ) É uma área policultora, já que seus sítios cultivam
diversos alimentos e criam gado para a produção do leite,
queijo e manteiga.
( ) É a faixa litorânea de planícies que se estende do Rio
Grande do Norte até o sul da Bahia. As chuvas são intensas e
há duas estações bem definidas: o verão seco e o inverno
chuvoso.
( ) Abrange os estados do Piauí e o Maranhão. Do ponto de
vista natural, é uma sub-região entre o Sertão semiárido e a
Amazônia equatorial.
( ) A pecuária extensiva representa, até hoje, a principal
atividade das grandes propriedades do semiárido.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a)II, IV, I, III.
b)II,I, IV,III.
c)II,III, IV,I.
d)Nenhuma das alternativas.

2)Frase é qualquer enunciado com sentido completo.
Oração é uma frase que possui um verbo e período é
formado por uma ou mais orações. Período pode ser
simples ou composto. Indique abaixo a resposta
CORRETA
que apresenta um exemplo de período
simples.
a) Eu fui ao supermercado, depois eu voltei para casa.
b) Eu fui ao bar, depois eu voltei para casa e fui dormir.
c) Eu fui ao supermercado.
d) Nenhuma das alternativas.
3)Assinale os períodos cujos verbos destacados estão no
modo indicativo:
I. Todos os presentes na reunião entendem a importância da
preservação dos recursos naturais para as gerações futuras.
II. Nós nos preocupávamos com a desigualdade social no
país.
III. É importante que todos saibam sobre a importância da
ação do homem sobre a natureza.
IV. O voo fez duas escalas antes de chegar ao Brasil.
Estão CORRETAS:
a)Apenas IV.
b)Apenas I e II.
c)I, II e IV.
d)Nenhuma das alternativas.

8)De com a Lei complementar municipal nº 2040, de
17/12/02 de Guaíra- SP Artigo 11 Estágio probatório é o
período de três anos contados a partir da data de
nomeação do funcionário para o exercício de cargo
efetivo, durante o qual o funcionário será avaliado
anualmente (após 12 meses contados da nomeação) de
acordo com os seguintes critérios: § 2° – Fator Disciplina
– consiste em avaliar o comportamento ético do servidor
e à preocupação que demonstra em conhecer,
compreender e cumprir as normatizações do trabalho,
devendo os superiores hierárquicos do servidor atribuir
uma pontuação de 0 (zero) a 9 (nove) nos seguintes
requisitos: Identifique um desses requisitos:
a) Avaliar se o servidor é criativo, faz sugestões e críticas
construtivas para melhorar a qualidade dos serviços, adaptase, facilmente, a inovações no trabalho, atribuindo a
pontuação de 0 a 3 pontos.
b) Avaliar se o servidor cumpre as atribuições de seu cargo,
legislação vigente e não se nega a executá-las sob alegação
de que são incompatíveis com seu grau de conhecimento,
atribuindo a pontuação de 0 a 3 pontos.
c) Avaliar se o servidor organiza as tarefas e esmera-se na
execução, observando se prioridades, verificando se o
volume de trabalho produzido é proporcional à sua
complexidade, atribuindo a pontuação de 0 a 3 pontos.
d)Nenhuma das alternativas.

4) Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta
erros na construção das frases.
a) Tinha menos vontade. Que seja feliz. Que esteja atento.
b) A perda da mãe o abalou. Ainda não tinha chegado. .
c) A perca da mãe o abalou. Ainda não tinha chego.
d) Nenhuma das alternativas.
5) Muitos gramáticos afirmam que a língua falada é
diferente da língua escrita, que é mais formal e adequada
especialmente aos meios acadêmicos. Indique abaixo a
resposta CORRETA que apresenta as características da
fala.
a) A fala e a escrita não apresentam diferenças.
b) É mais objetiva, sintética, unilateral, evita a improvisação,
utiliza sinais de pontuação.
c) Utiliza-se de gestos, expressões, é espontânea, repetitiva e
redundante, requer a presença dos interlocutores.
d) Nenhuma das alternativas.
Conhecimentos Gerais
6)Sendo o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano um
dos indicadores socioeconômicos. Atualmente, o cálculo
do IDH leva em consideração a relação entre três
principais fatores: EXCETO:
a) a Renda Bruta per capita da população, que inclui a
produção de riquezas somada à remessa de divisas recebida
por um país ou território.
b) a Expectativa de Vida, referente à esperança de vida da
população ao nascer.

9)De acordo com a Lei Orgânica do Município de GuaíraSP: Complete a s lacunas do Artigo 7º)- São símbolos do
Município de Guaíra, o------------------------, a----------------, o ----------e outros que forem estabelecidos por Lei Municipal,
desde que, representativos de sua cultura e História.
a) o Brasão de Armas, a Bandeira, o Hino
b)o Hino, a Bandeira, o Selo.
c) o Brasão de Armas, a Bandeira ,o Selo
d)Nenhuma das alternativas.
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devem estar embasadas em princípios: Identifique um
desses princípios:
a)a interação com crianças da mesma idade e de idades
diferentes em situações diversas como fator de promoção da
aprendizagem e do desenvolvimento e da capacidade de
relacionar-se.
b)o desenvolvimento de uma imagem positiva de si, atuando
de forma cada vez mais independente, com confiança em
suas capacidades e percepção de suas limitações.
c) a socialização das crianças por meio de sua participação e
inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem
discriminação de espécie alguma.
d)Nenhuma das alternativas.

10)Conforme a Lei Orgânica do Município de Guaíra- SP:
Artigo 179)- As ações do Município, por meio de
programas e projetos na área da Promoção Social, serão
organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas
com base nos seguintes princípios: Analise as
afirmativas abaixo:
I - participação da comunidade.
II - integração das ações dos órgãos e entidades da
administração em geral, compatibilizando programas e
recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre as
esferas municipal e estadual.
III- promoção e emancipação do assistido, visando sua
independência da ação assistencial.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas I, III.
b)Apenas II, III.
c)Apenas I, II.
d)Nenhuma das alternativas.

14)Conforme o Referencial Curricular Nacional de
Educação Infantil: A organização de situações de
aprendizagens orientadas ou que dependem de uma
intervenção direta do professor permite que as crianças
trabalhem com diversos conhecimentos. Sobre essa
proposição é INCORRETO afirmar:
a) Estas aprendizagens devem estar baseadas não apenas
nas propostas dos professores, mas, essencialmente, na
escuta das crianças e na compreensão do papel que
desempenham a experimentação e o erro na construção do
conhecimento.
b) A intervenção do professor é necessária para que, na
instituição de educação infantil, as crianças possam, em
situações de interação social ou sozinhas, ampliar suas
capacidades de apropriação dos conceitos, dos códigos
sociais e das diferentes linguagens, por meio da expressão e
comunicação de sentimentos e ideias, da experimentação, da
reflexão, da elaboração de perguntas e respostas, da
construção de objetos e brinquedos.
c) O professor é mediador entre as crianças e os objetos de
conhecimento, organizando e propiciando espaços e
situações de aprendizagens que articulem os recursos e
capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de
cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos
conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento
humano.
d)Nenhuma das alternativas.

Conhecimentos Específicos
11)Alguns autores
classificam as concepções de
educação com base nas teorias psicológicas como:
Tradicional, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista
e Sociocultural. Analise as afirmativas abaixo:
I-A abordagem Humanista privilegia os aspectos da
personalidade do sujeito que aprende. Corresponde ao
“ensino centrado no aluno”.
II-Na abordagem sociocultural o aluno é considerado receptor
passivo de informações preestabelecidas pelo sistema ou
instituição educacional.
III-Na abordagem comportamentalista ou behaviorista, o
conhecimento é externo ao indivíduo e deve ser por ele
descoberto como resultado direto de sua experiência.
IV-A abordagem cognitivista investiga os caminhos
percorridos pela inteligência (cognição) no processo de
construção do conhecimento.
V-A abordagem tradicional coloca no centro do processo
ensino aprendizagem os contextos político, econômico, social
e cultural onde ocorre a ação educativa.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Somente I, II, IV, V.
b)Somente II, III, V.
c)Somente I, III, IV.
d) Nenhuma das alternativas.

15)Analise o exemplo a seguir com base no Referencial
Curricular Nacional de Educação Infantil: Um passeio
pela rua pode oferecer elementos referentes à análise das
paisagens, à identificação de características de diferentes
grupos sociais, à presença de animais, fenômenos da
natureza, ao contato com a escrita e os números
presentes nas casas, placas etc., contextualizando cada
elemento na complexidade do meio. Este exemplo referese a:
a) Integração dos conteúdos.
b) Seleção de conteúdos.
c) Organização dos conteúdos.
d)Nenhuma das alternativas.

12)A teoria do conhecimento, se interessa pela
investigação da natureza, fontes e validade do
conhecimento, em relação ao Conhecimento Quanto à
Essência destaca-se o realismo e o idealismo. Sobre o
realismo é CORRETO afirmar:
a)É a orientação ou atitude espiritual que implica uma
preeminência do objeto, dada a sua afirmação fundamental
de que nós conhecemos coisas.
b)As ideias ou arquétipos ideais representam a realidade
verdadeira, da qual seriam as realidades sensíveis, meras
copias imperfeitas, sem validade em si mesmas, mas sim
enquanto participam do ser essencial.
c)É o estudo metódico prévio do ato de conhecer e dos
modos de conhecimento.
d)Nenhuma das alternativas.

16)Assinale V (verdadeiro ) e F(falso) relativo ao
desenvolvimento infantil no período dos 3 aos 5 anos:
( )Desenvolvimento físico: Nesta fase corre, salta, pula, anda
de triciclo (3 anos). Também anda de bicicleta, anda na ponta
dos pés, joga bola, aprende a nadar (4 anos).
( ) Desenvolvimento afetivo: O pensamento é, entretanto,
egocêntrico: a criança é incapaz de adotar o ponto de vista do
outro e esforça-se pouco para adaptar a comunicação às
necessidades de quem ouve.
( ) Desenvolvimento cognitivo: Usando palavras, a criança
pode imaginar e falar sobre objetos não presentes,
acontecimentos e sentimentos.

13)De acordo com o Referencial Curricular Nacional de
Educação Infantil, Considerando-se as especificidades
afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de
zero a seis anos, a qualidade das experiências oferecidas
que podem contribuir para o exercício da cidadania
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refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de
vivência da infância.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas I, II, IV.
b)Apenas I, III, IV.
c)Apenas II,III,IV.
d)Nenhuma das alternativas.

( ) Desenvolvimento afetivo e social: Ocorre uma grande
"ampliação da socialização": a criança é exposta a influências
sociais mais amplas, visitando a casa de amigos e muitas
vezes frequentando a escola.
(
)Desenvolvimento social: Ocorre uma alteração nas
proporções do corpo, a criança passa a reconhecer as
diferentes partes do corpo e se interessa por roupas de
adulto.
Assinale a alternativa que corresponde a sequência
CORRETA:
a)V, F, F, V, V.
b)V, F, V, V, F.
c)F, V, F, V, V.
d)Nenhuma das alternativas.

21) De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais
de Educação Infantil: No que diz respeito às ações mais
recentes do MEC na perspectiva da qualidade na
Educação Infantil, foram debatidos os seguintes
documentos:
a)Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das
crianças de 0 até 6 anos à educação , Parâmetros Nacionais
de infraestrutura para instituições de Educação Infantil e
Parâmetros Básicos de infraestrutura para instituições de
Educação Infantil.
b) Fóruns de Educação Infantil, Diretrizes Operacionais para
a Educação Infantil, Plano Nacional de Educação Infantil.
c) Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil,
Política Nacional de Educação Infantil, Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil.
d) Nenhuma das alternativas.

17) Em relação à concepção de educação infantil as
conquistas significam um trabalho contínuo de reflexão,
capaz de provocar mudanças em concepções e práticas
excludentes. Sobre essa proposição é fundamental:
a) Traduzir em práticas político-pedagógicas a ideia da
unidade da criança, a indivisibilidade entre o corpo e a mente,
a interdependência dos aspectos físicos, sociais, emocionais
e cognitivos.
b) Estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de
educação infantil, como referência para a supervisão, o
controle e a avaliação, como instrumento para a adoção de
medidas de melhoria da qualidade.
c) Expandir e ampliar a oferta do atendimento público com
qualidade;criar condições de acesso e frequência à creche
para as populações que não têm tido esse atendimento
assegurado.
d)Nenhuma das alternativas.

22)Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Educação Infantil as instituições de Educação Infantil
privadas podem ou não ter finalidade lucrativa e se
enquadram nas seguintes categorias: particulares,
comunitárias, confessionais e filantrópicas. Sobre as
confessionais é CORRETO afirmar:
a) São instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de
professores e alunos que incluam na sua entidade
mantenedora representantes da comunidade.
b) São instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma
ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação
confessional e ideologia específicas.
c) São instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma
ou mais pessoas jurídicas e visam a atender a comunidade
carente, sem fins lucrativos.
d)Nenhum das alternativas.

18) À linguagem é fundamental na constituição do
pensamento, sobre essa proposição é CORRETO afirmar:
a) Quando o bebê nasce, seu pensamento evolui, com a
linguagem.
b) À medida que desenvolve a capacidade de pensar as
palavras, a criança tem a necessidade de pronunciá-las para
si mesma.
c) Os sentidos produzidos na relação entre pensamento e
linguagem possibilitarão ao indivíduo compreender o mundo e
as relações que vivencia, assim como os papéis que
desempenha nestas relações.
d)Nenhuma das alternativas.

23) De acordo com o Referencial Curricular Nacional de
Educação Infantil, considera- se conteúdos para crianças
de zero a três anos. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Reconhecimento progressivo do próprio corpo e das
diferentes sensações e ritmos que produz.
b) Interesse pelas brincadeiras e pela exploração de
diferentes brinquedos.
c) Respeito às regras simples de convívio social.
d)Nenhuma das alternativas.

19)Sendo o letramento como processo de apropriação
das práticas sociais de leitura e escrita. São práticas de
letramento. EXCETO
a) Conhecimentos sobre o texto e a escrita, que facilitarão a
alfabetização.
b)Maneiras de lidar com o livro e outros suportes.
c)Maneiras de falar “ao pé da letra”, ou seja, aproximando-se
do registro escrito da língua.
d)Nenhuma das alternativas.

24)Com base no Referencial Curricular Nacional de
Educação Infantil sugere duas dimensões de movimento:
dimensão subjetiva e expressiva. Assinale a alternativa
CORRETA sobre a dimensão subjetiva:
a) Deve ser contemplada e acolhida em todas as situações do
dia-a-dia na instituição de educação infantil, possibilitando
que as crianças utilizem gestos, posturas e ritmos param se
expressar e se comunicar.
b) Engloba tanto as expressões e comunicação de ideias,
sensações e sentimentos pessoais como as manifestações
corporais que estão relacionadas com a cultura.
c) É uma das dimensões da cultura corporal dos diferentes
grupos sociais associada ao desenvolvimento das
capacidades das crianças.
d)Nenhuma das alternativas.

20)Em relação a função sociopolítica e pedagógica no
projeto educativo das instituições de educação infantil,
analise as afirmativas abaixo:
I- Oferecer condições e recursos para que as crianças
usufruam seus direitos civis, humanos e sociais.
II- Valorizar o papel dos professores que atuam junto às
crianças de 0 a 5 anos, onde requer esforços multissetoriais
integrados.
III- Assumir a responsabilidade de compartilhar e
complementar a educação e cuidado das crianças com as
famílias.
IV- Promover a igualdade de oportunidades educacionais
entre as crianças de diferentes classes sociais no que se
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25)De acordo com a
Política Nacional da Educação
Infantil em relação as Diretrizes da Política Nacional de
Educação Infantil, assinale a alternativa CORRETA:
a)As professoras e professores e os outros profissionais que
atuam na Educação Infantil exercem um papel
socioeducativo, devendo ser qualificados especialmente para
o desempenho de suas funções com as crianças de 0 a 6
anos.
b)Apoio técnico e pedagógico a construção de políticas
municipais de Educação Infantil, envolvendo a formação de
equipes técnicas.
c)Garantia da inclusão dos professores de Educação Infantil
nos planos de cargos e salários do magistério.
d)Nenhuma das alternativas.
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