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Execução:
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CADERNO DE PROVAS

PROFESSOR
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
 Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.
 A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o tempo
de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

candidato;
e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe de

aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros
candidatos;

 O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma) hora.

f) Fazer

 Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos específicos
e questões de informática.

g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

 Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário,
comunique imediatamente o fiscal.
 Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores
nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o
cargo em que se inscreveu se encontra devidamente
identificado no Caderno de Prova.
 Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma
das respostas esteja correta.
 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas
escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente. Exemplo:
 O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.
 Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda
que legível.

anotação de informações relativas às suas
respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;
PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;
h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à
sua realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o

Cartão-Respostas;
j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender

ao procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular

e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.
 Não será permitida, também, a utilização de telefone
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
 Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
 O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01(uma) hora após
o seu início devendo obrigatoriamente entregar o
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se
encontra na última página do caderno de prova. Após
decorridos 120 minutos de provas, ou seja, 02(duas) horas, o
candidato poderá levar o CADERNO DE PROVA.

 CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.

 Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.

 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:

 Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala, simultaneamente.

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,

sem a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

 Da análise de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de
terem recorrido.

execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para

a sua realização;
d) Utilizar-se

de régua de cálculo, livros,
calculadoras
e/ou
equipamento
similar,
dicionário, notas e/ou impressos que não forem
expressamente permitidos, gravador, receptor e/
ou pagers, e/ou se comunicar com outro

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
12/01/2020, a partir das 17h, na página da Unoesc e da
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Assinale a opção em que a regência verbal está
de acordo com a norma culta da língua
portuguesa:
a) Todos aspiravam o cargo com maior salário.
b) O candidato esqueceu dos documentos.
c) Preferia mais estar em uma sala confortável do
que nesta.
d) Todos obedeceram ao edital deste concurso.
QUESTÃO 02
Dentre as frases a seguir, em quais a vírgula foi
empregada corretamente?
I. Viajou no feriado, foi à praia com os novos
amigos.
II. A prefeitura ressaltou, a chamada dos
concursados imediatamente.
III. Os candidatos chegaram cedo, e a sala
estava fechada.
IV. Muitas vezes, o candidato encontra-se
nervoso.
a) II e IV.
b) I, II e III.
c) I, III e IV.
d) II e III.
QUESTÃO 03
Analise as palavras nas frases quanto às
recomendações da norma culta sobre
acentuação gráfica.
I. Após ler o edital, adquiri uma apostila com
os conteúdos da prova.
II. Os candidatos mantêm postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
III. O candidato mantém postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
IV. Referente à prova, ninguém poderá lê-la
antes da hora.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 04
Assinale a opção em que todas as palavras
estão grafadas de acordo com as normas
ortográficas da língua portuguesa.

a)
b)
c)
d)
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Paralizia, através, talvez, altivez.
Previlégio, japonesa, estágio, presságio.
Mexer, hesitar, descanço, atrazo.
Exceção, gesto, jeito, extinção.

QUESTÃO 05
Assinale a opção que preenche corretamente
as lacunas nas frases a seguir.
I. As candidatas estavam .............................
nervosas durante a prova.
II. .......................... muitos anos que não há
concurso público para minha função.
III. ........................... poucos candidatos para
aquela vaga de advogado.
IV.
Levarei
a
ata
de
presença
..................................... às provas.
a) Meias – Faz – Havia – anexas.
b) Meio – Fazem – Haviam – anexa.
c) Meio – Faz – Havia – anexa.
d) Meias – Faz – Haviam – anexas.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Um digital influencer postou um vídeo sobre
sua rotina de alimentação e malhação diária em
uma de suas redes sociais. O número de
visualizações desse vídeo, depois de ser
postado, foi monitorado mensalmente e é
representado pela tabela a seguir:
Tempo (meses) Número de visualizações
0
75
1
525
2
3.675
3
25.725
Sendo V(t) o número de visualizações depois
de t meses, qual modelo representa o número
de visualizações, em função do tempo, nos três
primeiros meses após a postagem do vídeo?
a) 𝑉(𝑡) = 75 + 450𝑡
b) 𝑉(𝑡) = 75 + (450)𝑡
c) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (7)𝑡
d) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (5)𝑡
QUESTÃO 07
Com relação ao círculo trigonométrico, analise
as afirmações a seguir:
I. O ângulo 𝜽 = 𝟓𝝅⁄𝟏𝟐 radianos, ao ser
convertido para graus, torna-se 𝜽 = 𝟕𝟓°.
II. Os valores de 𝐜𝐨𝐬(𝟏𝟖𝟎°) e 𝒔𝒆𝒏(𝟏𝟖𝟎°) são,
respectivamente, -1 e 0.
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III. Se 𝒔𝒆𝒏(𝜶) = 𝟏⁄𝟐 e 𝐜𝐨𝐬(𝜶) = √𝟑⁄𝟐, então
𝒕𝒈(𝜶) = √𝟑⁄𝟑.
É correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
QUESTÃO 08
Os números complexos ou imaginários
surgiram após tentativas de resolução de
equações de segundo e terceiro graus em que
os matemáticos se deparavam com a raiz
quadrada de números negativos, que não
podem ser expressas no conjunto dos
números reais. Sendo assim, passou-se a
denotar essas raízes usando a letra “i”, em que
𝒊 = √−𝟏. No contexto dos números complexos
é correto afirmar que:
a) 𝑖 16 = 1.
b) √−36 = 36𝑖.
c) No número complexo 𝑧 = 14 + 3𝑖, a parte real
é 3 e a parte imaginária é 14.
d) O número 𝑧 = −4 − 3𝑖 é um número
imaginário puro.
QUESTÃO 09
A tabela a seguir apresenta os dados da idade
mediana da população brasileira entre os anos
1980 e 2015, sendo que os dados a partir de
2020 são projetados.
Ano Idade mediana Ano Idade mediana
1980
20,2
2015
31,2
1985
21,2
2020
33,5
1990
22,4
2025
35,8
1995
23,9
2030
37,9
2000
25,3
2035
39,9
2008
27,9
2040
42,0
2010
28,8
2045
44,2
Os mesmos dados da tabela
representados no gráfico a seguir:

estão

Com base nos dados apresentados na tabela e
no gráfico pode-se afirmar que
a) A idade mediana da população brasileira está
aumentando a cada ano, apresentando
pequenos intervalos de decrescimentos entre
os anos 1980 e 2015.
b) Considerando que o crescimento da idade
mediana da população entre os anos 2000 e
2008 foi linear, então a idade mediana da
população brasileira em 2005 era de 26,1
anos.
c) Considerando que a taxa de variação da idade
mediana da população entre 2040 e 2045 se
mantenha constante, então a idade mediana
da população brasileira em 2050 será de 46,6
anos.
d) A taxa média de variação da idade mediana da
população brasileira entre 1980 e 1985 foi de
0,2 ano por ano.
QUESTÃO 10
Júnior e João estão pagando a conta após
fazerem um lanche em uma lanchonete. Júnior
comeu um pastel e tomou um suco de laranja,
sendo que o valor total de sua conta foi de R$
5,40. João comeu dois pastéis e tomou um
suco de laranja, e o valor total de sua conta foi
de R$ 8,20. Qual é o valor de cada pastel nessa
lanchonete?
a) R$ 2,60.
b) R$ 2,70.
c) R$ 2,80.
d) R$ 2,90.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, cabe à câmara, com a sanção
do prefeito, dispor sobre todas as matérias de
competência do município e, especialmente:
a) Autorizar a alienação de bens imóveis.
b) Fixar os subsídios e a verba de representação
do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos vereadores.
c) Eleger sua mesa, bem como destituí-la na
forma regimental.
d) Conceder licença aos vereadores, por motivo
de saúde, para tratar de interesse particular, ou
missão temporária.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem
Bonita,
ao
prefeito
compete,
privativamente:
a) Exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da
administração municipal na área de sua
competência.
b) Expedir instruções para execução de leis,
regulamentos e decretos.
c) Decretar desapropriação e instituir servidões
administrativas.
d) Autorizar a constituição de consórcio com
outros municípios.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura
Municipal de Vargem Bonita, é Cargo em
Comissão e as funções executivas de
confiança:
a) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no Município.
b) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
obrigatoriamente, por servidores ocupantes de
cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no Município.
c) Conjunto de funções e responsabilidades,
criado por lei, com denominação e
vencimentos pagos pelos cofres públicos e
acessível a todo brasileiro.
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d) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no Município, Estado ou União.
QUESTÃO 14
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, é
correto afirmar:
a) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos sem prejuízo da
remuneração.
b) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos e sem
remuneração.
c) A cada dois anos de exercício, o servidor faz
jus a uma licença remunerada como prêmio
por assiduidade às suas funções pelo período
de três meses consecutivos.
d) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor
ausentar-se do serviço por 30 dias
consecutivos em razão de seu casamento.
QUESTÃO 15
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, sobre
provimento dos cargos públicos é correto
afirmar:
a) Admissão é o ato decorrente da contratação
de servidor municipal, em caráter permanente,
para funções de excepcional interesse do
Município.
b) Reintegração é o reingresso no serviço público
de funcionário demitido ou exonerado, sem
ressarcimento de prejuízos.
c) Readmissão é a reinvestidura do servidor no
cargo anteriormente ocupado ou no cargo
resultante de sua transformação, quando
invalidada a sua exoneração, por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento
de todas as vantagens.
d) A nomeação é feita em caráter efetivo, quando
decorrente de concurso público, e em
comissão, para cargos declarados em lei de
livre nomeação e exoneração.
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ESPECÍFICAS
QUESTÃO 16
A criança, como todo ser humano, é um sujeito:
a) Social e histórico e faz parte de uma
organização familiar que está inserida em uma
sociedade, com uma determinada cultura, em
um determinado momento histórico.
b) Antissocial e não cultural que faz parte do
mundo e não leva em consideração o
momento histórico.
c) Não ator social e não participa da vida em
sociedade.
d) Histórico e não cultural, que vive sem a
participação na sociedade.
QUESTÃO 17
Nas últimas décadas, os debates em nível
nacional e internacional apontam para a
necessidade de que as instituições de
educação infantil incorporem de maneira
integrada as funções de educar e cuidar, não
mais diferenciando nem hierarquizando os
profissionais e instituições que atuam com as
crianças pequenas e/ou aqueles que trabalham
com as maiores. As novas funções para a
educação infantil devem estar associadas a
padrões de qualidade. Essa qualidade advém
de concepções de desenvolvimento que
consideram as crianças nos seus contextos
sociais, ambientais, culturais e, mais
concretamente, nas interações e práticas
sociais que lhes fornecem elementos
relacionados às mais diversas linguagens e ao
contato com os mais variados conhecimentos
para a construção de uma identidade
autônoma. Assinale a alternativa correta.
a) O texto é uma afirmação incorreta.
b) O texto é uma afirmação correta.
c) Não é considerado importante esse debate.
d) As novas funções da educação infantil não são
importantes.
QUESTÃO 18
A expansão da educação infantil no Brasil e no
mundo tem ocorrido de forma crescente nas
últimas
décadas,
acompanhando
a
intensificação da urbanização, a participação
da mulher no mercado de trabalho e as
mudanças na organização e estrutura das
famílias. Também houve a consciência da
importância das experiências na primeira
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infância, o que tem motivado demandas por
uma educação infantil institucional. A partir
disso a educação infantil passou a ser
considerada:
a) A primeira etapa da educação básica, com
finalidade de desenvolver integralmente a
criança.
b) Importante somente a partir dos três anos de
idade.
c) Apenas como educação formal e não
socializadora entre os pares.
d) A etapa menos importante no que diz respeito
às diferentes linguagens educacionais.
QUESTÃO 19
As tendências pedagógicas na educação
infantil ao longo do tempo foram muitas,
sempre se modificando e estudando o
desenvolvimento
humano
de
maneiras
diferentes. Relacione uma coluna à outra.
(A) Pedagogia tradicional.
(B) Pedagogia tecnicista.
(C) Pedagogia libertadora.
(D) Pedagogia progressista libertária.
(E) Pedagogia crítico social do conteúdo ou
histórico-crítica.
( ) É modeladora do comportamento humano por
meio de técnicas específicas.
( ) Relação direta de experiência do aluno
confrontada com o saber sistematizado.
( ) Transformação da personalidade num sentido
libertário e autogestionário.
( ) Preparação intelectual e moral dos alunos para
assumir seu papel na sociedade.
( ) Leva professores e alunos a atingir um nível de
consciência de realidade em que vivem na busca
da transformação social.
Assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
a) B – E – C – D – A.
b) A – C – E – D – B.
c) B – E – D – A – C.
d) A – B – D – C – E.
QUESTÃO 20
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 deve estar
embasada nos seguintes princípios, exceto:
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a) O respeito à dignidade e aos direitos das
crianças, consideradas nas suas diferenças
individuais, sociais, econômicas, culturais,
étnicas, religiosas, etc.
b) O direito das crianças a brincar, como forma
particular
de
expressão,
pensamento,
interação e comunicação infantil.
c) O não acesso das crianças aos bens
socioculturais disponíveis.
d) A socialização das crianças por meio de sua
participação
e
inserção
nas
mais
diversificadas
práticas
sociais,
sem
discriminação de espécie alguma.
QUESTÃO 21
A educação infantil, antes da nova LDB,
oferecia um atendimento entendido como um
favor oferecido para poucos, selecionados por
critérios
excludentes.
A
concepção
educacional era marcada por características
assistencialistas, sem considerar as questões
de cidadania ligadas aos ideais de liberdade e
igualdade. Modificar essa concepção de
educação assistencialista significa atentar
para várias questões que vão muito além dos
aspectos legais. Essas questões são: Assinale
V para as sentenças verdadeiras e F para as
sentenças falsas.
( ) Assumir as especificidades da educação
infantil.
( ) Rever concepções sobre a infância.
( ) Excluir as relações entre classes sociais.
( ) Rever as responsabilidades da sociedade.
( ) Ignorar o papel do Estado diante das crianças
pequenas.
Assinale a alternativa que contém a sequência
correta.
a) V – F – V – V –V.
b) F – V – V – V – F.
c) V – V – F – V – F.
d) V – V – V – F – F.
QUESTÃO 22
Toda a concepção de construção de
conhecimentos pelas crianças em situações de
interação social foi pesquisada, com diferentes
enfoques e abordagens, por vários autores,
entre os quais: Jean Piaget, Lev Semionovitch
Vygotsky e Henry Wallon. Nas últimas décadas,
esses conhecimentos, que apresentam tanto
convergências quanto divergências, têm
influenciado marcadamente o campo da
educação. Sob o nome de __________________
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reúnem-se as ideias que preconizam tanto a
ação do sujeito quanto o papel significativo da
interação social no processo de aprendizagem
e desenvolvimento da criança. Assinale a
palavra que completa a sentença.
a) Behaviorismo.
b) Comportamentalismo.
c) Liberalismo.
d) Construtivismo.
QUESTÃO 23
Dentre as tendências de ensino, temos aquela
em que os conteúdos se dão a partir de temas
geradores retirados da problematização do
cotidiano dos educandos. Essa tendência é a:
a) Tecnicista.
b) Tradicional.
c) Histórico-crítica.
d) Libertadora.
QUESTÃO 24
Piaget, Vygotsky e Wallon tentaram mostrar
que a capacidade de conhecer e aprender se
constrói a partir das trocas estabelecidas entre
o
sujeito
e
o
meio.
As
teorias
sociointeracionistas concebem, portanto:
I. O desenvolvimento infantil como um
processo dinâmico, pois as crianças não são
passivas.
II. Através da interação com outras crianças e
adultos, as crianças vão desenvolvendo a
capacidade afetiva.
III. A articulação entre os diferentes níveis de
desenvolvimento (motor, afetivo e cognitivo)
não se dá de forma isolada.
IV. Os estudos desses teóricos têm
possibilitado uma nova compreensão do
desenvolvimento infantil, influenciando de
forma importante as ações em muitas das
escolas infantis brasileiras.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas:
a) I e III.
b) I, II, III e IV.
c) II, III e IV.
d) I, II e IV.
QUESTÃO 25
Relacione a segunda coluna com a primeira.
Piaget observa que o desenvolvimento infantil
(humano) pode ser compreendido a partir dos
seguintes estágios:
1. Estágio pré-operacional.
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2. Estágio das operações formais.
3. Estágio sensório-motor.
4. Estágio operatório concreto.
( ) Dos 6-7 aos 11-12 anos.
( ) Dos 2 aos 6-7 anos.
( ) Dos 11-12 anos até a vida adulta.
( ) Até 2 anos.
Assinale a alternativa que contém a sequência
correta:
a) 3 – 2 – 1 – 4.
b) 3 – 2 – 4 – 1.
c) 1 – 2 – 3 – 4.
d) 4 – 3 – 1 – 2.
QUESTÃO 26
Nos últimos anos tem sido notável a mudança
na cultura lúdica da criança. Atualmente, a
cultura lúdica está sendo direcionada
constantemente para o domínio de objetos. De
certa forma, a cultura lúdica evoluiu em virtude
da chegada de novos brinquedos. Dentro
dessa evolução chegaram os jogos eletrônicos
e o videogame. Novas construções de
brincadeiras ou desenvolvimento de algumas
na falta de outras, e novas representações
(BROUGÈRE, 2001). Nesse contexto, quais as
brincadeiras a seguir efetivamente são
lúdicas?
I. Roda.
II. Ciranda.
III. Amarelinha.
IV. Elástico.
V. Videogame.
VI. Lego.
VII. Cabo de guerra.
VIII. Passa anel.
IX. Carro de controle remoto.
X. Cabra cega.
Assinale a alternativa que contém apenas
afirmativas corretas.
a) I e II.
b) I, II, III, IV, VII, VIII, IX e X.
c) I, II, III, IV, V, VII e VIII.
d) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X.
QUESTÃO 27
Enquanto a escola tem como sujeito o aluno, e
como objeto fundamental o ensino nas
diferentes áreas por meio da aula, a creche e a
pré-escola têm como objeto as relações
educativas travadas num espaço de convívio
coletivo que tem como sujeito a criança de zero
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a seis anos de idade (ROCHA, 1999). As ações
às quais a autora se refere nas escolas de
educação infantil devem ter:
a) A função indissociável do cuidar/educar, tendo
em vista os direitos e as necessidades próprios
das crianças no que se refere à alimentação, à
saúde, à higiene, à proteção e ao acesso ao
conhecimento sistematizado.
b) A
função
de
atendimento
voltado
principalmente à alimentação, à higiene e ao
controle das crianças, não necessitando nessa
etapa
o
acesso
ao
conhecimento
sistematizado.
c) A função de assistencialismo, pois as crianças
que estão na educação infantil, no que diz
respeito às creches, necessitam apenas ser
cuidadas e alimentadas.
d) A função de ser assistencialista, não
necessitando buscar o conhecimento como
área de atuação enquanto educadores na
infância.
QUESTÃO 28
No Brasil, a partir da década de 1980, no bojo
do processo de redemocratização do país, o
campo da Educação Infantil ganhou um grande
impulso, tanto no plano das pesquisas e do
debate teórico quanto no plano legal,
propositivo e de intervenção na realidade. Com
relação a essa proposição é incorreto afirmar:
a) Em 1990 o Estatuto da Criança e do
Adolescente
ratifica
os
dispositivos
enunciados na Constituição.
b) Em 1998 a Constituição Federal reconhece o
dever do Estado e o direito da criança a ser
atendida em creches e pré-escolas e vincula
esse atendimento à área educacional.
c) Entre 1994 e 1996 o MEC realizou vários
seminários e debates, com a participação de
diferentes segmentos e organizações sociais,
buscando contribuir para a construção de uma
nova concepção para a educação das crianças
de zero a seis anos.
d) Em 1994 realizou-se a implantação da Política
Nacional de Educação Infantil.
QUESTÃO 29
De acordo com os dispositivos constitucionais
e com a LDB, cabe aos municípios a
responsabilidade pela Educação Infantil. Mas
para que o reconhecimento legal do dever do
Estado e do direito da criança a ser atendida
em creches e pré-escolas possa ser efetivado e

– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º 01/2019 – PREFEITURA DE VARGEM BONITA - SC

para que esse atendimento se vincule
efetivamente à área educacional, é necessária:
I. Uma ação conjunta dos governos, nas
instâncias federal, estadual e municipal, e a
parceria com a sociedade.
II. A integração efetiva, sendo necessário que
os Conselhos de Educação elaborem
regulamentações para o credenciamento e o
funcionamento das instituições de Educação
Infantil.
III. A certificação de que as creches e as préescolas têm espaço físico e materiais
adequados.
IV. A participação dos professores nas salas de
aula das creches, mesmo sem a formação
necessária, pois, com essas leis estabelecidas,
ainda não se exige a formação e o
aperfeiçoamento enquanto educadores.
Assinale a alternativa que contém apenas
afirmativas corretas:
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) I e IV.
d) II e III.
QUESTÃO 30
Após a aprovação da LDB, o MEC promoveu
uma discussão no âmbito do Conselho
Nacional e dos Conselhos Estaduais e
Municipais de Educação que culminou com a
publicação do documento Subsídios para
credenciamento
e
funcionamento
de
instituições de Educação Infantil (BRASIL,
1998). Os textos dessa publicação contêm
sugestões de critérios de qualidade que
servem como referência para a elaboração das
regulamentações específicas para a Educação
Infantil
pelos
Conselhos
Estaduais
e
Municipais. As Diretrizes elaboradas pelo MEC
definem em seu art. 3º os fundamentos
norteadores que devem orientar os projetos
pedagógicos desenvolvidos nas instituições
de Educação Infantil. Assinale a alternativa
incorreta com relação a esses fundamentos.
a) Princípios
éticos
da
autonomia,
da
responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum.
b) Princípios políticos dos direitos e deveres de
cidadania, do exercício da criticidade e do
respeito à ordem democrática.
c) Princípios individuais, autônomos, restritivos
ao município e ao corpo docente das escolas
de educação infantil.
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d) Princípios estéticos da sensibilidade, da
criatividade, da ludicidade e da diversidade de
manifestações artísticas e culturais.
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