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Processo Seletivo Simplificado 014/2018 
 
 

 
 

PROVA:  PROFESSOR - ENSINO INFANTIL 
 

 

INSTRUÇÕES 

1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição. 

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, 
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova. 

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro 
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta. 

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o. 

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto 
em cada questão, preenchendo completamente o espaço 
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta. 

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em 
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do 
espaço destinado para cada marcação, anularão a questão. 

8.Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de 
preenchimento. 

9.Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação 
entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e 
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências 
implicará a exclusão do candidato. 

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao 
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta. 

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido 
na duração desta prova. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS 

 
 
 

Língua 
Portuguesa 

 
 
 

Matemática 
 
 
 

Conhecimentos 
Gerais e 
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NUMERO DE INSCRIÇÃO 
 

 
CRONOGRAMA PREVISTO 

Atividade Data Local 

Divulgação do Gabarito Provisório 05/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 06 e 07/11/2018 Protocolo da Prefeitura Municipal 

Divulgação do Gabarito Oficial 08/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

 
 

Língua Portuguesa 

 
Questão 01 

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Assinale a resposta certa, considerando o uso das palavras mau/mal, cessão/sessão/seção: 
A) Ele sempre foi mal pagador. / A seção de direitos autorais é aqui, na sala B. 
B) Soou mal aquele adeus. / Cessão de direitos autorais: aprovada! 
C) Às vezes sou mau interpretado. / A sessão de tênis está fechada. 
D) Nem sempre estou de mau humor. / Cessão de cinema: esgotada! 
 
Questão 02 
Das assertivas abaixo somente uma oferece oração com sujeito oculto, assinale-a: 
A) Por mim, estás fora! 
B) Os estudantes da sexta série da escola estadual estão todos aprovados. 
C) Faz calor ao sul do Taiti. 
D) Há muitas amigas sinceras. 
 
Questão 03 
Escolha a alternativa em que a frase esteja escrita segundo a norma culta da Língua Portuguesa: 
A) A maioria das pessoas gostam de praias selvagens. 
B) Queres que eu respondo para ti? 
C) Se tu fazer direito, será classificado. 
D) Há bastantes provas contra o rei. 
 
Questão 04 
Escolha a alternativa em que o uso do “por que”, assim como está escrito neste enunciado, foi empregado 
CORRETAMENTE: 
A) Estou feliz por que você voltou! 
B) Esta é a receita por que me guio. 
C) Você comprou por que? 
D) Ninguém me disse o por que, somente deram-me as costas e se foram. 
 
Questão 05 
Escolha a alternativa em que o uso do “por que”, assim como está escrito neste enunciado, foi empregado 
CORRETAMENTE: 
A) Estou feliz por que você voltou! 
B) Esta é a receita por que me guio. 
C) Você comprou por que? 
D) Ninguém me disse o por que, somente deram-me as costas e se foram. 
 
Questão 06 
Das orações abaixo, uma delas NÃO apresenta predicado, marque-a: 
A) Boa noite, senhoras e senhores, padrinhos das crianças! 
B) Nossa, permaneceram intactas, as flores! 
C) Veja bem as decisões que tomas! 
D) Dias melhores virão! 
 
Questão 07 
Das assertivas abaixo somente uma oferece oração coordenada sindética aditiva: 
A) Canto, por isso sou afinada. 
B) Quer falar, quer calar. 
C) Chegou, mas saiu. 
D) Dormem, mas também acordam. 
 
Questão 08 
Das frases dadas, somente uma apresenta advérbio: 
A) Somos todos amigos. 
B) Está tudo certo. 
C) Bebeu meio litro de água. 
D) Preferia fica a sós. 
 
Questão 09 
Todas as assertivas abaixo reúnem enunciados verbais, EXCETO: 



A) Boa noite, Dona Margarida, escolha a data da sua folga. 
B) Concedemos folga para a Dona Margarida. 
C) Boa tarde, Dona Margarida: folgada! 
D) A folga da Dona Margarida é amanhã. 
 
Questão 10 
A crase está mal aplicada na alternativa: 
A) Voltei à casa para pegar os ingressos que esqueci no meu quarto. 
B) Fui à casa de cultura ver a exposição. 
C) Fui à Bombinhas dos mergulhos ecológicos. 
D) Voltei à Romênia de avião. 
 

Matemática 

 
Questão 11 
Roberto ganhava em seu trabalho um salário de R$ 750,00, ele foi promovido e ganhou um aumento de 
32%, logo, o novo salário dele passou a ser: 
A) R$ 840,00                    
B) R$ 890,00 
C) R$ 940,00 
D) R$ 990,00 

 
Questão 12 
Para fazer uma piscina de 14 m de comprimento por 2,5 m de altura e 3,6 m de largura, um pedreiro cobrou 
à razão de R$ 7,00 o m³. Qual o valor dessa piscina? 
A) R$ 882,00                   
B) R$ 852,00 
C) R$ 782,00 
D) R$ 342,00 
 
Questão 13 
Rodrigo usa como meio de transporte para ir trabalhar sua bicicleta, ele leva 45 minutos na ida e 45 
minutos na volta. Se Rodrigo trabalha seis dias na semana, podemos dizer que Rodrigo passaria quanto 
tempo pedalando sua bicicleta ao longo de uma semana? 
A) 9 horas 
B) 9 horas e 30 minutos 
C) 10 horas 
D) 11 horas e 30 minutos 
 
Questão 14 
No final do inverno, uma loja de calçados ofereceu 30% de desconto em todos os sapatos. Uma pessoa, 
ao comprar um sapato de R$86,00, recebeu, em reais, um desconto de: 
A) R$ 20,20 
B) R$ 24,70 
C) R$ 25,80 
D) R$ 30,80 
 
Questão 15 
Quantos quilos pesa uma caixa com 278 bolas de vidro, sabendo que cada bola pesa 7 gramas? 
A) 0,936 kg 
B) 1,946 kg 
C) 2,046 kg 
D) 3,096 kg 
 
 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

 
Questão 16 



Os candidatos em disputa no Segundo Turno das Eleições 2018, para Presidente, no Brasil são: 
 
a) Lula e Dilma; 
b) Aécio Neves e Ciro Gomes; 
c) Bolsonaro e Haddad; 
d) Ciro Gomes e Haddad; 
 
Questão 17 
O __________________________ foi instituído pela Lei nº 8.069, em 13 de julho de 1990. Nela, constam 
os direitos da criança (até 12 anos de idade) e do adolescente (de 12 a 18 anos de idade). A alternativa 
que completa corretamente a frase acima é: 
 
a) Estatuto da criança e do Adolescente, ECA 
b) Estatuto do Idoso 
c) Estatuto do Mais carente 
d) Bolsa Família 
 
Questão 18 
Em Outubro deste ano, completa-se 10 anos do sequestro de cárcere privado mais longo da história de 
São Paulo até 2008. O episódio terminou com uma jovem de 15 anos morta pelo namorado e sua amiga 
Nayara, ferida. O relato acima refere-se ao: 
 
a) Caso Eloá, morta pelo namorado em São Paulo; 
b) Caso Susane Richthofen; 
c) Caso Camila Bauer Jhan; 
d) Caso dos irmão Cravinhos; 
 
Questão 19 
Em Abril de 2016, foi criado o Decreto de Lei que reconhece a identidade de gênero de pessoas travestis 
e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, no que diz 
respeito ao nome, permitindo o uso do: 
 
a) Nome condicional; 
b) Nome Social; 
c) Nome Carismático; 
d) Nome Civil; 
 
Questão 20 
“Analistas do mercado financeiro reduziram a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2018 e também passaram a estimar uma inflação mais baixa para este ano”. A notícia acima, trata do PIB 
Brasileiro em 2018, que refere-se à: 
 
a) Soma de todos os produtos agrícolas deduzidos os impostos de importação. 
b) Soma de todos os produtos eletrodomésticos deduzidas as importações. 
c) Soma de todos os empregos criados no ano, deduzidos os Serviços. 
d) Soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. 
 

Conhecimentos Específicos 

 
Questão 21 
De acordo com o Artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente (LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990), 
“a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo 
a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais”.  Em relação a guarda, observe as 
alternativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos 
procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument


B) Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações 
peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação 
para a prática de atos determinados. 
C) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, 
inclusive previdenciários. 
D) O deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros impede o exercício do direito de visitas pelos 
pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do 
interessado ou do Ministério Público 
 
Questão 22 
De acordo com a Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, “a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns”, exceto: 
 
A) Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, com o objetivo de 
promoção, para o acesso ao ensino fundamental;  
B) Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% 
(sessenta por cento) do total de horas;  
C) Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 
criança; 
D) Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de 
trabalho educacional; 
 
Questão 23 
De acordo com o Referencial Curricular Nacional Para A Educação Infantil (Formação Pessoal e Social - Volume 
2): 
 
 “A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. Tem desejo de estar 
próxima às pessoas e é capaz de interagir e aprender com elas de forma que possa compreender e influenciar 
seu ambiente”. 
 
Com base na citação acima, considere as afirmativas: 
I. Ampliando suas relações sociais, interações e formas de comunicação, as crianças sentem-se mais seguras 
para se expressar, podendo aprender, nas trocas sociais, com diferentes crianças e adultos; 
II. Para se desenvolver, as crianças precisam aprender com os outros, por meio dos vínculos que estabelece. 
III. Se as aprendizagens acontecem na interação com as outras pessoas, sejam elas adultos ou crianças, elas 
também dependem dos recursos de cada criança. Dentre os recursos que as crianças utilizam, destacam-se a 
imitação, o faz-de-conta, a oposição, a linguagem e a apropriação da imagem corporal; 
 
Em relação as afirmativas acima é correto afirmar que: 
A) Todas as afirmativas estão erradas; 
B) Apenas a afirmativa II está correta; 
C) Todas as afirmativas estão corretas; 
D) Apenas a afirmativa III está correta; 
 
Questão 24 
Em relação aos cuidados com as crianças de zero a três anos, tomando como base o Referencial Curricular 
Nacional para Educação Infantil, observe as afirmativas abaixo: 
 
I. A higiene das mãos é um recurso simples e eficiente entre as atitudes e procedimentos básicos para a 
manutenção da saúde e prevenção de doenças. 
II. É sempre bom lembrar que os adultos servem de modelo para as crianças que observam suas atitudes e por 
isso é aconselhável que eles também lavem as mãos, sempre que necessário. 
III. É importante que o professor lembre de lavar as mãos dos bebês, seja após a troca, caso eles tenham 
tocado as próprias fraldas, seja após engatinharem e explorarem o ambiente, ou antes de receberem alimentos 
na própria mão. 
IV. A retirada das fraldas e o controle dos esfíncteres pela criança constitui um processo complexo que integra 
aspectos biológicos, afetivos, emocionais e sociais. Entretanto, ao professor de educação infantil não cabe 
qualquer participação nesse processo pois as crianças precisam aprender a serem autônomas; 
 
Considerando as afirmativas acima é correto afirmar que: 
A) Todas as afirmativas estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 



C) Apenas a afirmativa II está errada; 
D) Apenas a afirmativa IV está errada; 
 
Questão 25 
Sabemos que noções de Primeiros Socorros são extremamente importante quando lidamos com crianças. 
Assim, caso ocorra uma situação de emergência, em caso de acidente com ferimento na cabeça, considere os 
procedimentos abaixo a serem adotados: 
 
I. Levantar o acidentado (em caso de inconsciência ou inquietação); 
II. Afrouxar as roupas do acidentado; 
III. Colocar compressa ou pano limpo sobre o ferimento (em caso de hemorragia); 
IV. Prender a compressa com esparadrapo ou tira de pano; 
 
Em relação as afirmativas é correto afirmar: 
A) Todas as afirmativas estão corretas; 
B) Apenas a afirmativa IV está errada; 
C) Apenas a afirmativa I está errada; 
D) Todas as afirmativas estão erradas; 
 
Questão 26 
Com base na a Lei Complementar (Municipal) Nº 98, de 13 de Novembro de 2009, que "Dispõe sobre a refor-
mulação, atualização e gestão do plano de carreira dos servidores públicos da Secretaria de Educação a dá 
outras providencias", analise as funções do professor de educação básica contidas nas afirmativas abaixo. 
 
I - Participar ativamente de reuniões administrativas, pedagógicas e de conselhos de classe promovidas pela 
Unidade Escolar e Secretaria Municipal da Educação; 
II - Elaborar o seu planejamento bimestral/semestral/anual, em consonância com a proposta pedagógica da 
Unidade Escolar; 
III - Ministrar aulas de qualidade, motivadoras e criativas, com metodologia diversificada, cumprindo rigorosa-
mente os dias letivos e horários estabelecidos pela escola; 
IV - Informar ao Ministério Público os casos de baixo rendimento e baixa frequência dos alunos; 
V - Atender e esclarecer as dúvidas e indagações dos responsáveis pelo aluno, quando necessário; 
 
Em relação as afirmativas acima é correto afirmar que: 
A) Todas as afirmativas estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas; 
D) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e V; 
 
Questão 27 
Desde a Constituição Federal de 1988 (atual em vigor), que firmou o direito das crianças às creches e pré-
escolas, o campo da Educação Infantil vive um intenso processo de revisão de concepções e fortalecimento de 
práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das crianças. Nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (MEC, SEB, 2010), temos de forma explícita concepções de 
Educação Infantil. Acerca desta concepção analise as alternativas abaixo, e assinale a incorreta. 
 
A) A matrícula na Educação Infantil é obrigatória para crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de 
março do ano em que ocorrer a matrícula. 
B) A frequência na Educação Infantil é pré-requisito necessário para a matrícula no Ensino Fundamental. 
C) As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março precisam ser matriculadas na Educação Infantil. 
D) É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no mínimo, quatro horas diárias e, em 
tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias, compreendendo o tempo total que 
a criança permanece na instituição. 
 
Questão 28 
De acordo com o artigo 29 da Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, “a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade”: 
 
A) 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.  
B) O desenvolvimento parcial da criança de até 6 (seis) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da família e da comunidade.  



C) O desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, em oposição a ação da família e da comunidade.  
D)  O desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos visando a compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 
 
Questão 29 
“No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e significam outra coisa daquilo que 
aparentam ser. Ao brincar as crianças recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram origem, sabendo 
que estão brincando”. (Referencial curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do 
Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. p.27) 
 
Tomando como base a citação acima, considere as afirmações abaixo sobre o ato de brincar na Educação 
Infantil. 
 
I. Um importante indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem enquanto brincam. 
II. A brincadeira beneficia a auto-estima das crianças, ajudando-as a superar progressivamente suas aquisições 
de forma criativa. 
III. Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam em conceitos gerais com os 
quais brinca. 
IV. Para brincar é preciso que as crianças tenham absoluta dependência e mediação de um adulto para escolher 
seus companheiros e os papéis que irão assumir no interior de um determinado tema e enredo, cujos 
desenvolvimentos dependem unicamente da orientação recebida. 
 
Após análise das afirmativas acima é correto afirmar que: 
A) Apenas a afirmativa I e II estão corretas; 
B) Apenas a afirmativa IV está errada; 
C) Todas as afirmativas estão corretas; 
D) As afirmativas II, III e IV estão corretas; 
 
Questão 30 
De acordo com Artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente (LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990), 
“é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. 
Com relação a garantia de prioridade, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Primazia de receber proteção e socorro em algumas circunstâncias; 
B) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
C) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
D) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument

