
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE CADASTRO DE RESERVA PARA ACT N° 08/2018 

Caderno de prova: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA Lingua Portuguesa Conhecimentos Gerais de Legislação e 

Raciocínio Lógico 

Conhecimentos Específicos 

 Questão de 01 a 05 Questão de 06 a 10 Questão 11 a 20 

REGULAMENTO 

 Manter ordem e silêncio na sala sob pena de desclassificação 

 Bolsa, Celulares e Relógios deixar na mesa do fiscal de sala 

 Não será disponibilizada uma segunda prova nem folha de cartão resposta 

 Cada questão da prova possui apenas uma alternativa correta 

 Rasura no cartão resposta anula a questão 

 É permitido rasurar as folhas do caderno de prova para cálculos e outros 

 Início da prova: 09:00h 

 Para quem encerrar a prova é permitida a saída a partir das 10:00h 

 Final da prova as 11:00h com os últimos três candidatos presentes na sala 

 Ao encerrar a prova, levantar a mão para o fiscal autorizar a saída 

 Ao sair deixar a prova e o cartão resposta com o fiscal de sala 

 

 

Questão 01 
O alfabeto da língua portuguesa é formado por 26 letras com a inclusão das letras K, Y e W. 

Assinale a alternativa correta sobre exemplos do emprego destas letras: 

 

a) (    ) Em antropônimos originários de outras línguas e seus derivados 

b) (    ) Em topônimos originários de outras línguas e seus derivados. 

c) (    ) Em siglas, símbolos, e mesmo em palavras adotadas como unidades de medida de curso internacional 

d) (    ) Todas as respostas estão corretas 

 

Questão 02 

Assinale a alternativa correta: 

a) (    ) Acento gráfico é igual acento tônico 

b) (    ) Acento gráfico não pode ser confundido com acento tônico 

c) (    ) Acento gráfico é obrigatório na sílaba tônica  

d) (    ) Todas as alternativas estão erradas 

Questão 03 

Assinale a alternativa correta ao considerar as divisões (termos) de uma oração em uma análise sintática:  

a) (     ) Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios  

b) (    ) Termos essenciais, termos aposto e termos acessórios 

c) (    ) Termos do sujeito, termos integrantes e termos verbais 

d) (    ) Nenhuma alternativa correta 

 

Questão 04 

Considerando a frase em destaque: Amanhã, a Professora pagará suas promessas ao Santo. Temos: 

I - Adjunto adnominal: a, suas 

II - Objeto indireto: ao santo 

III - Predicado: pagará suas promessas ao santo 

IV - Sujeito: a Professora 

V - Objeto direto: suas promessas ao santo 

VI - Adjunto adverbial: amanhã 

 



Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) (     ) I – II – III – IV e VI estão corretas 

b) (    ) I – II - III – IV – V e VI estão corretas 

c) (     ) II - III – IV – V e VI estão corretas 

d) (    ) Todas estão incorretas 

 

Questão 05 

Em se tratando de concordância Nominal e/ou concordância Verbal, assinale a alternativa correta: 

a) (    ) concordância verbal é necessário que haja concordância em número e pessoa entre o predicado gramatical 

e o verbo 

b) (    ) concordância verbal é necessário que haja concordância em número e pessoa entre a regência  verbal e o 

verbo considerando sempre o tempo e a pessoa.  

c) (    ) concordância nominal é necessário que haja concordância de gênero e número entre os diversos nomes da 

oração, ou seja, entre o substantivo e o adjetivo que o caracteriza, entre o substantivo e o artigo que o determina, 

entre um pronome adjetivo e o substantivo.  

d) (    ) Nenhuma alternativa correta 

 

Questão 06 
Com relação aos recursos do FUNDEB é correto afirmar que o monitoramento da aplicação dos recursos dos 

Fundos será realizado pelo: 

 

a) (    ) Somente pelo Ministério da Educação 

b) (    ) Somente pelo Ministério da Educação e Municípios  

c) (    ) Ministério da Educação, em cooperação com os Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal  

d) (    ) Nenhuma alternativa correta 

 

Questão 07 

Segundo o Art. 4º da resolução CNE/CEB nº 4/2010, as bases que dão sustentação ao projeto nacional de 

educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os educandos de 

um ensino ministrado de acordo com os princípios de:  

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

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;  

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

IV – garantia de acesso a cidadania e ao direito de expressão;  

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

VII - manutenção do profissional da educação escolar básica;  

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma da legislação e das normas dos respectivos sistemas de 

ensino;  

IX - garantia de padrão de qualidade;  

X - valorização da experiência extraescolar;  

 

Considerando os 10 itens acima, assinale a alternativa que não corresponde com os princípios contidos na referida 

resolução: 

 

a) (    ) itens IV e VII 

b) (    ) item III 

c) (    ) item X 

d) (    ) Todos os itens estão corretos   

  

Questão 08 
No Art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente cita que 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, onde são lhes assegurados: 

a) (    ) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola 



b) (    ) direito de ser respeitado por seus educadores, de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias escolares superiores e direito de organização e participação em entidades estudantis 

c) (    ) acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência 

d) (    ) Todas as alternativas estão corretas  

 

Questão 09 

Considerando as medidas de massa, efetue a transformação de 0,0035hg para cg: 

a) (    ) 3.500cg 

b) (    ) 350cg 

c) (    ) 35cg 

d) (    ) 3,5cg 

Questão 10 

Um determinado município contratou um financiamento para devolução em 11 anos com parcelas anuais. Sendo a 

primeira parcela no valor de 20% do montante contraído. A taxa de juros compostos de 2% ao mês. Prazo de 

carência de 12 meses para pagamento da 1ª parcela com os juros acumulados no período. O valor contraído foi de 

R$250.000,00. 

Qual o valor da segunda parcela? 

a) (    ) R$20.000,00 

b) (    ) R$73.648,36 

c) (    ) R$53.648,36 

d) (    ) R$72.727,27 

Questão 11 

Lei que dispõe sobre o plano de carreira do magistério público municipal de Laurentino: 

a) (    ) Lei Ordinária nº 1142 de 18 de novembro de 2011 

b) (    ) Lei Ordinária nº 1112 de 18 de novembro de 2011 

c) (    ) Lei Complementar nº 1112 de 18 de novembro de 2011 

d) (    ) Lei Complementar nº 1142 de 18 de novembro de 2011 

 

Questão 12 

Com relação a Linguagens da arte na infância, assinale a alternativa Correta: 

a) (    ) ao praticarmos a arte visual, capacitamos as crianças a se relacionar de forma não formal, mas disciplinar 

com as outras crianças 

b) (    ) ao praticarmos a arte visual o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao 

realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas com 

diferentes culturas, sendo essa uma das formas de experimentar a pessoalidade e também a interpessoalidade 

c) (    ) ao praticarmos a linguagem das artes cênicas, teatro e dança, enfatiza-se a ação corporal, plástica e sonora 

integradora com as atividades afetivas e cognitivas 

d) (    ) Todas as alternativas estão corretas  

 

Questão 13 

Atualmente a ação do professor em sala de aula é revertida no pensar o processo de ensino e, não mais, 

simplesmente, no fim em forma de prova. Esse tipo de avaliação é usado para medir a aprendizagem do aluno 

durante a aula.  Essa mudança de como fazer aprender e não apenas, o quanto aprender chamamos de? 

a) (    ) Avaliação Comparativa 

b) (    ) Avaliação Tradicional 

c) (    ) Avaliação Formativa 

d) (    ) Avaliação Somativa 

 

Questão 14 



Para o desenvolvimento de habilidades de formular hipóteses, perceber regras.... a matemática, na educação 

infantil, tornou-se uma ferramenta importante para a compreensão da realidade do tempo em que a criança vive e 

para a solução de problemas cotidianos. Neste contexto, um dos papeis do professor é: 

 

a) (    ) proporcionar às crianças um ambiente favorável para a exploração de diferentes ideias matemáticas, 

alternando situações numéricas com a geometria, às medidas e às noções de estatística, de maneira alegre e 

prazerosa para facilitar a compreensão de que a matemática é um fator importante na vida. 

b) (    ) proporcionar às crianças um ambiente favorável para a exploração de diferentes ideias matemáticas, 

priorizando situações numéricas nos anos iniciais,  de maneira alegre e prazerosa para facilitar a compreensão de 

que a matemática é um fator importante na vida. 

c) (    ) proporcionar às crianças um ambiente favorável para a exploração de diferentes ideias matemáticas, 

priorizando as unidades de medidas e iniciando com expressões numéricas ao longo do tempo, de maneira alegre e 

prazerosa para facilitar a compreensão de que a matemática é um fator importante na vida 

d) (    ) Nenhuma alternativa correta 

 

Questão 15 

O PPP - Projeto Político-Pedagógico na Educação Infantil deve ser um instrumento pedagógico dinâmico que 

oriente o trabalho educativo para proporcionar aos educandos e a todos os envolvidos na educação escolar a 

vivência de uma verdadeira educação comprometida com a formação cidadã das pessoas e não apenas um 

documento formal que ditam às regras alheias as normas da gestão democrática do ensino público. Para elaborar 

um PPP dentro da perspectiva da gestão democrática do ensino público deve-se garantir a participação: 

a) (    ) dos profissionais da educação e das famílias apenas. 

b) (    ) dos profissionais da educação, das famílias, das crianças e da comunidade em geral tal como determina o 

art. 24 da LDB. 

c) (    )  dos profissionais da educação, das famílias e da comunidade em geral tal como determina o art. 14 da 

LDB. 

d) (    ) apenas dos profissionais da educação, haja vista e a complexidade técnica exigida. 

. 

Questão 16 

Educar e Cuidar na Educação Infantil significa compreender que o espaço/tempo em que a criança vive exige seu 

esforço particular e a mediação dos adultos como forma de proporcionar ambientes que estimulem a curiosidade 

com ação pedagógica da consciência e responsabilidade que estabeleça uma visão integrada do desenvolvimento 

com respeito à diversidade, a realidade e as peculiaridades da infância.  Diante do exposto, assinale a alternativa 

correta: 

a) (    ) na ação de Cuidar e Educar o professor deve estar em permanente estado de observação e vigilância para 

que não transforme as ações em rotinas mecanizadas, guiadas por regras.  

b) (   ) na ação de Cuidar e Educar o professor deve reconhecer que o desenvolvimento, a construção dos saberes, 

a constituição do ser não ocorre em momentos e de maneira compartimentada. 

c) (    )  na ação de Cuidar e Educar a consciência do professor é a ferramenta de sua prática, que inova e embasa a 

ação e a própria teoria.  

d) (     ) Todas as alternativas estão corretas 

 

Questão 17 

Ao se tratar da cultura na educação infantil podemos afirmar que lendas, festivais, música, dança, culinária, 

brincadeiras fazem parte de um rol de atividades nada menos importante que outras ações ou disciplinas que 

preparam a criança para as series posteriores. Neste sentido assinale a alternativa correta que corresponde o 

verdadeiro intuito destas atividades: 

a) (    ) As ações culturais aplicadas pelo educando devem ser adaptadas com o intuito de formar 

b) (    ) As ações culturais aplicadas pelo educando devem ser adaptadas com o intuito de avaliar 

c) (    ) As ações culturais aplicadas pelo educando devem ser adaptadas com o intuito de descontrair 

d) (    ) As ações culturais aplicadas pelo educando devem ser adaptadas com o intuito de herdar 

 

Questão 18 



De acordo com o que dispõe no plano de carreira do magistério público municipal de Laurentino, especificamente 

em seu anexo V, podemos classificar como verdadeira as atribuições e responsabilidades do cargo de professor a 

alternativa? 

I - Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

II - Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

III - Estimular a reflexão coletiva de valores morais e éticos, visando à construção da cidadania;  

IV - Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola e a proposta Político 

Pedagógica da Escola; 

V - Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; 

VI - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

VII - Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; 

VIII - Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola e materializar a proposta; 

IX - Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

X - Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e coordenação 

pedagógica; 

XI - Ativar o processo de integração Escola-Família-Comunidade 

XII - Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes do ensino; 

 

a) (    ) itens III, IX e XI estão incorretos 

b) (    ) itens III e XI estão incorretos 

c) (    ) somente o item XII está incorreto 

d) (    ) Todos os itens estão corretos 

 

Questão 19 

No que se refere ao aprendizado da leitura e escrita, a criança precisa construir um conhecimento de natureza 

conceitual, onde a compreensão não só do que a escrita representa, mas também de que forma ela representa 

graficamente a linguajem. Isso significa que a alfabetização não é o desenvolvimento de capacidades relacionadas 

à percepção, memorização e treino de um conjunto de habilidades sensório-motoras. Neste contexto a criança 

começa a interessar-se pelo registro de suas ações quando: 

a) (   ) descobre que, por sua ação, pode deixar marcas no mundo 

b) (   ) o desenvolvimento cognitivo chegar em estágio compatível para certas ações 

c) (   ) recebe estímulos materiais 

d) (   ) tiver contato com materiais de desenho e técnicas especiais 

 

Questão 20 

O início da vida escolar de uma criança, a que chamamos de Educação Infantil, não é o começo do contato da 

criança com o mundo letrado. Este mundo inicia-se ainda em casa, bem antes da entrada na escola. Ao ver a mãe 

escrever a lista de compras, ao observar o pai digitar uma mensagem no celular, a avó seguir a receita para fazer 

um bolo, ela associa o uso da escrita à garantia da memória, que é importante para a comunicação e transmissão 

de ensinamentos respectivamente.  

Sabendo que em nossa sociedade a escrita é muito valorizada, percebemos que contato das crianças com a cultura 

letrada acontece cada vez mais cedo e a alfabetização é apresentada como um objetivo de aprendizagem já na 

Educação Infantil. Diante disso entendemos que a escrita é: 

 

a) (   ) um exercício cerebral da criança  

b) (   ) um dom do ser humano 

c) (   ) uma técnica auxiliar para fins psicológicos 

d) (   ) uma técnica pedagógica empregada na educação infantil ao alunos potencialmente aptos. 

 

 

Fim da Prova        Boa Sorte!     

 

 

 


