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Professor Auxiliar

P03 Educação Infantil
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

outubro

29

29 de outubro

40 questões

14 às 17h

3h de duração*
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Conhecimentos Gerais
Temas de Educação

15 questões

1. Analise o texto abaixo retirado da META 2 do Plano
Municipal de Educação de Florianópolis.

(25 questões)
3. As Diretrizes Curriculares para a Educação Básica da
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC (2015)
explicita o reconhecimento do direito de aprender o que
implica a garantia:
a. (

Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para
toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo
menos     dos estudantes concluam essa etapa
na idade recomendada, até o último ano de vigência
deste PME.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

68%
85%
90%
99%
100%

b.

c.

2. A Resolução no 03/2009 do Conselho Municipal de
Florianópolis explicita que o projeto político-pedagógico, como mecanismo de gestão educacional, define
e orienta a ação pedagógica de cada instituição de
educação.
Assim o Projeto Político-Pedagógico tem como pressupostos os referenciais teóricos que representam em
cada instituição a concepção:
1.
2.
3.
4.

filosófica
política
sócioantropológica
pedagógica

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

d.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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e.

) do acesso e do regresso à educação escolar
aos cidadãos, independentemente de faixa
etária, orientação sexual, raça/etnia, condição
social, deficiência, religião ou gênero, dentre
outras diferenças, e que os profissionais da
educação sejam valorizados sendo eles os
maiores responsáveis, e compromissados com
uma educação de qualidade social.
( ) do acesso e do regresso à educação escolar
aos cidadãos, independentemente de faixa
etária, orientação sexual, raça/etnia, condição
social, deficiência, religião ou gênero, dentre
outras diferenças, e que sejam eles, os estudantes, os maiores responsáveis e compromissados com uma educação de qualidade social.
( X ) do acesso e do regresso à educação escolar aos
cidadãos, independentemente de faixa etária,
orientação sexual, raça/etnia, condição social,
deficiência, religião ou gênero, dentre outras
diferenças, mas, sobretudo, a permanência e o
sucesso escolar, o que significa que os estudantes aprendam efetivamente e que os profissionais da educação sejam valorizados para que
todos se sintam responsáveis e compromissados com uma educação de qualidade social.
( ) do acesso e do regresso à educação escolar aos
cidadãos, independentemente de faixa etária,
orientação sexual, raça/etnia, condição social,
deficiência, religião ou gênero, dentre outras
diferenças, e que os profissionais da educação,
mesmo pouco valorizados, saibam que isto
não implica a educação de qualidade social.
( ) do acesso e do regresso à educação escolar
aos cidadãos, independentemente de faixa
etária, orientação sexual, raça/etnia, condição
social, deficiência, religião ou gênero, dentre
outras diferenças, e que os profissionais da
educação sejam valorizados recebendo títulos
e medalhas de honra ao mérito, o que lhes
deixa em melhores condições sociais.
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4. As Diretrizes Curriculares para a Educação Básica da
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC (2015)
explicita o fortalecimento da educação das relações
étnico-raciais na Educação Básica (p. 24).
Identifique abaixo os itens corretos para que esse
fortalecimento ocorra.
1. Trata-se de reconhecer, valorizar e consolidar a
história, a cultura e a identidade dos negros e
indígenas na Educação Básica municipal.
2. São leis que consolidam e valorizam a
identidade dos negros e indígenas: Lei no
10.639/2003, de 9 de janeiro de 2003; a
Lei 11.645/08, de 10 de março de 2008; a
Resolução CNE/CP no 1, de 17 de junho de
2001; e a Resolução CME/CP no 2, de 01 de
julho de 2009.
3. É imperativa a construção de ações e atitudes
que respeitem as diferenças, sem deixar de
combater as desigualdades raciais que atingem, notadamente, os negros e indígenas.
4. Mudanças de comportamento ao comprometer-se com o rompimento de relações de
dominação, de discriminação e de preconceito
racial que colocam as pessoas negras e indígenas numa condição de subalternidade, especialmente, por suas características fenotípicas,
como tipo de cabelo e cor da pele, por exemplo.
5. A promoção da igualdade racial enseja, concomitante, a consciência da alteridade que
constitui os diferentes sujeitos no contexto
educativo, uma intervenção pedagógica distinta que contribua para a construção de identidades positivadas.

5. As Diretrizes Curriculares para a Educação Básica da
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC (2015)
indica o reconhecimento de que os sujeitos têm múltiplas dimensões a serem desenvolvidas no âmbito
do trabalho educativo como: as dimensões lúdicas,
linguísticas, cognitivas, estéticas, éticas, emocionais,
corporais, dentre outras.
Nesse sentido aponta para:
a. ( X ) a consolidação de uma proposta de educação
omnilateral ou multidimensional.
b. ( ) a consolidação de uma proposta de educação
cognitiva como predominante no âmbito
escolar.
c. ( ) a consolidação de uma proposta de educação centrada nos saberes estéticos por ser a
dimensão que humaniza.
d. ( ) a consolidação de uma proposta de educação
que entende a fragmentação humana e por
isso foca a perspectiva unidimensional.
e. ( ) a consolidação de uma proposta de educação
centrada no mundo do trabalho que implica a
humanização.

6. Na Lei Municipal Ordinária no 7508/2007 de
Florianópolis diz o artigo 9o:
A Gestão Democrática do Ensino Público Municipal
dar-se-á pela participação da comunidade educativa
nas decisões e nos encaminhamentos, fortalecendo a
vivência da cidadania, garantindo…
1. Processo de legitimação da direção da
Unidade Educativa.
2. Autonomia para elaborar, executar, avaliar e
reelaborar seu projeto político pedagógico.
3. Autonomia na organização dos pais ou responsáveis, profissionais da educação e corpo
discente, na forma da legislação vigente.
4. Realização do Fórum Municipal de Educação.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correto apenas o item 2.
São corretos os itens 1, 3 e 4.
São corretos os itens 2, 4 e 5.
São corretos os itens 1, 3, 4 e 5.
São corretos os itens 1,2 ,3, 4 e 5.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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7. Analise os ítens abaixo:
 A aprendizagem como foco principal das
ações educativas.
 A elevação dos níveis de letramento e de participação cidadã.
 O respeito e desenvolvimento de novos e
multiletramentos.
 O reconhecimento do direito de aprender.
 A formação e a carreira profissional como
fundantes do processo educativo.
 A gestão político-pedagógica democrática.

8. A Resolução no 4, de 13 de julho de 2010, que
define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica, expressa no seu artigo 24 que:
Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a Educação Infantil, prolongam-se durante
os anos iniciais do Ensino Fundamental, especialmente no primeiro, e completam-se nos anos finais,
ampliando e intensificando, gradativamente, o processo educativo, mediante…
1. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo.
2. o foco central na alfabetização, ao longo dos
3 primeiros anos.
3. a compreensão do ambiente natural e social,
do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que
se fundamenta a sociedade.
4. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista os alunos com melhores condições econômicas e culturais, pois
determinam a formação de atitudes e valores.
5. o fortalecimento dos vínculos de família, dos
laços de solidariedade humana e de respeito
recíproco em que se assenta a vida social.

Os ítens acima integram:
a. ( ) A Lei no 3.526, de 17 de fevereiro de 2017,
da Secretaria Municipal de Educação de
Florianópolis que trata da Educação Básica.
b. ( ) A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
c. ( X ) Os princípios educativos da Secretaria
Municipal de Educação de Florianópolis
descritos nas Diretrizes Curriculares para a
Educação Básica da Rede municipal de Ensino
de Florianópolis/SC (2015).
d. ( ) Os princípios educativos da Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional. Estão
descritos no capítulo que explicita as competências dos municípios.
e. ( ) Os princípios educativos da proposta
Curricular do Estado de Santa Catarina e
estão descritos no capítulo das competências
municipais.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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9. A Lei Complementar no 546/2016 que aprova o
Plano Municipal de Educação de Florianópolis (PME),
com vigência no decênio 2015/2025, tem entre suas
diretrizes:
1. a erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; a formação para
o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos
valores morais e éticos em que se fundamenta
a sociedade; a melhoria da qualidade da
educação.
2. a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; o estabelecimento
de metade da aplicação de recursos públicos
em educação como proporção do Produto
Interno Bruto (PIB), que assegure atendimento
às necessidades de expansão, com padrão de
qualidade e equidade.
3. a promoção humanística, científica, cultural e
tecnológica do país; a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção
da cidadania e na erradicação de todas as
formas de discriminação.
4. a valorização dos profissionais da educação;
a promoção dos princípios do respeito dos
direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

10. A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, explicita
que o castigo físico é a ação de natureza disciplinar
ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a
criança ou o adolescente que resulte em sofrimento
físico, ou lesão.
Sobre castigo físico, assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

Neste sentido, assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
e.

e.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

É proibido nas crianças até 12 anos.
É proibido, mas não há sanção penal.
É proibido e passível de sanção penal.
É permitido se a intenção for pedagógica.
É permitido com uso moderado da força.

11. A avaliação do ensino aprendizagem deve ser
formativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
( )
( )
( )
( )
(X)

( )
( )
(X)
( )
( )

) Destina-se apenas aos estudantes e deve
ajudar na obtenção de melhores notas.
( ) Explicita se o professor é bom o mau profissional no ato de ensinar.
( ) Faz o diagnóstico dos erros e por isso é própria dos estudantes.
( X ) Inclui os processos do ensinar e do aprender;
assim, orienta a ação dos estudantes e dos
professores.
( ) Indica mazelas pessoais que levam crianças
deficientes a não aprenderem na escola.
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12. A Resolução CNE/CEB no 04, de 13/07/2010, que
define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica, diz no artigo 20:
O respeito aos educandos e a seus tempos mentais,
socioemocionais, culturais e identitários é um princípio orientador de toda a ação educativa, sendo
responsabilidade dos sistemas a criação de condições
para que crianças, adolescentes, jovens e adultos, com
sua diversidade, tenham a oportunidade de receber
a formação que corresponda à idade própria de percurso escolar.

13. Se concebermos a escola como uma instituição
social, criada na e pela modernidade para a formação
dos cidadãos de uma determinada sociedade, o que
significa, de fato, formar o cidadão enquanto sujeito
consciente dos direitos e deveres no campo individual
e no campo coletivo?
1. Romper com a cultura escravocrata, clientelista e patrimonialista que embasa a formação
do povo brasileiro, e que permeia as diferentes
relações no conjunto das instituições sociais.
2. Permitir o acesso aos conhecimentos científicos, das artes e da filosofia para o desenvolvimento individual e ação em prol do coletivo.
3. Trabalhar os conhecimentos sobre diversas
visões dentro dos componentes curriculares,
permitindo ao estudante ampliação cultural e
tomada de decisões consciente.
4. Trabalhar os conteúdos de forma abstrata,
desconsiderando os saberes prévios dos estudantes como forma de apropriar o saber culto.
5. O conhecimento científico deve prioritariamente formar o cidadão adaptado, com aptidões para adentrar ao mercado de trabalho e
nele ser o mais produtivo.

De acordo com esse conceito, assinale a alternativa
correta.
a. ( ) Os professores devem ensinar a todos da
mesma forma e em todas as etapas da
Educação Básica. Assim se assegura que
houve igualdade de condições no aprender.
b. ( ) Separar os que sabem mais dos que sabem
menos nos trabalhos de grupo assegura o respeito aos ritmos e às peculiaridades humanas
para a aprendizagem.
c. ( X ) Cada etapa da educação básica tem finalidade
própria. Nestas etapas devem ser respeitados os ritmos e as peculiaridades humanas
para as aprendizagens. As estruturas institucionais, os conteúdos e os métodos devem
perspectivar as potencialidades de cada um
para alcançar os objetivos de aprendizagem
previamente definidos.
d. ( ) A Educação Infantil é preparatória para o
Ensino Fundamental. Assim, aquelas crianças
que não alcançam os saberes necessários
para seguir, devem ser retidas na Educação
Infantil, obtendo novas oportunidades
de aprendizagem.
e. ( ) Os conteúdos devem ser selecionados pelo
diagnóstico dos estudantes que sabem mais.
Assim, os demais vão se esforçar e alcançar a
aprendizagem da idade certa, podendo prosseguir para as etapas posteriores.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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14. De acordo com o artigo 16 do Estatuto da Criança e
do Adolescente, Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, o
direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
1. ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários sem restrições.
2. opinião e expressão.
3. crença e culto religioso.
4. brincar, praticar esportes e divertir-se.
5. participar da vida familiar e comunitária, sem
discriminação.
6. participar da vida política, na forma da lei.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4, 5 e 6.

15. Analise o texto abaixo:
Lendo o Plano Municipal de Educação de Florianópolis,
foi possível identificar que em 2014 a Rede Municipal
de Ensino de Florianópolis era composta por    
unidades educativas e     instituições conveniadas, sendo 27.808 matrículas na rede própria da prefeitura e outras 6.137 crianças e adolescentes atendidas em instituições conveniadas sem fins econômicos,
totalizando 33.945 estudantes matriculados.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

89 • 27
115 • 60
167 • 45
180 • 37
200 • 60

Português

10 questões

Texto 1
Segurança
O ponto de venda mais forte do condomínio era a
sua segurança. Havia as mais belas casas, os jardins,
os playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo,
segurança. Toda a área era cercada por um muro alto.
Havia um portão principal com muitos guardas que
controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só
entravam no condomínio os proprietários e visitantes
devidamente identificados e crachados. Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os
muros e assaltavam as casas. Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto.
Nos quatro lados. As inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. Agora não só os visitantes
eram obrigados a usar crachá. Os proprietários e seus
familiares também. Não passava ninguém pelo portão
sem se identificar para a guarda. Nem as babás. Nem
os bebês. Mas os assaltos continuaram.
Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas
no fim todos concordaram. O mais importante era a
segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em
cima do muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de guardas
com ordens de atirar para matar. Mas os assaltos
continuaram.
Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito.
Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos muros,
e o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os cachorros, e
a segunda cerca, de arame farpado, erguida dentro
do perímetro, não conseguiriam entrar nas casas.
Todas as janelas foram engradadas. Mas os assaltos
continuaram.
Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de
casa o mínimo possível. Dois assaltantes tinham
entrado no condomínio no banco de trás do carro de
um proprietário, com um revólver apontado para a
sua nuca. Assaltaram a casa, depois saíram no carro
roubado, com crachás roubados. Além do controle
das entradas, passou a ser feito um rigoroso controle
das saídas. Para sair, só com um exame demorado do
crachá e com autorização expressa da guarda, que
não queria conversa nem aceitava suborno. Mas os
assaltos continuaram.
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Foi reforçada a guarda. Construíram uma terceira
cerca. As famílias de mais posses, com mais coisas
para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada
área de segurança máxima. E foi tomada uma medida
extrema. Ninguém pode entrar no condomínio.
Ninguém. Visitas, só num local predeterminado pela
guarda, sob sua severa vigilância e por curtos períodos. E ninguém pode sair.

17. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ), de acordo com o texto 1.
(

(

Agora, a segurança é completa. Não tem havido mais
assaltos. Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio.
Os ladrões que passam pela calçada só conseguem
espiar através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro condômino agarrado às grades da sua
casa, olhando melancolicamente para a rua. Mas surgiu outro problema. As tentativas de fuga. E há motins
constantes de condôminos que tentam de qualquer
maneira atingir a liberdade. A guarda tem sido obrigada a agir com energia.

(

(

VERISSIMO, L. F. Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2001,p. 97-99. Adaptado.

) A despeito de os sistemas de segurança dos
condomínios serem continuamente renovados, os assaltos continuavam.
) A sequência de intervenções feitas na segurança do condomínio inclui, cronologicamente: uso de circuito fechado de TV, uso de
torres com guardas, uso de cerca eletrificada e
uso de grades nas janelas, entre outros.
) Diante da inevitabilidade dos assaltos, optou-se, como medida extrema, pelo uso de
cachorros, de uma segunda cerca e de controle da saída de carros e pedestres.
) Os assaltos finalmente reduziram um pouco
após a adoção de uma medida de segurança
em que todos os moradores seriam agrupados e isolados em uma área que seria vigiada
24 horas por dia.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
16. Assinale a alternativa correta, de acordo com o
texto 1.
a. ( ) O autor usa argumentos fundamentados com
dados estatísticas e deduções lógicas, conforme se espera de um texto científico.
b. ( ) O texto narra a história cotidiana de pessoas
que habitam condomínios de luxo na região
mais rica de São Paulo, atentando para a vida
insegura que levam.
c. ( ) Trata-se de um texto argumentativo que
aborda, de forma objetiva e exemplificada, a
situação de insegurança vivida pela população no dia a dia dos bairros urbanos das grandes cidades.
d. ( X ) Trata-se de um texto que mescla elementos
narrativos, descritivos e subjetivos, sendo que
o autor se posiciona de forma irônica, especialmente no último parágrafo.
e. ( ) O título do texto faz menção à liberdade desfrutada por moradores em condomínios que
são fortemente protegidos por portões de
ferro e sistemas de segurança.
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a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•F•F
V•F•V•V
V•F•V•F
F•V•V•F
F•V•F•V
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18. Assinale a alternativa correta, considerando o texto 1.
a. ( ) Ao longo do texto, as palavras “guardas”
e “guarda” são usadas para fazer referência a vigilantes homens e a uma mulher,
respectivamente.
b. ( X ) O uso reiterado da expressão “Mas os assaltos
continuaram”, ao longo do texto, sinaliza e
enfatiza a ineficácia das sequenciadas ações
de segurança adotadas.
c. ( ) Os vocábulos sublinhados em “Só entravam
no condomínio os proprietários e visitantes”
(1o parágrafo) e “Visitas, só num local predeterminado” (5o parágrafo) significam, respectivamente, que os proprietários e visitantes
entravam sozinhos, e que as visitas se davam
somente num local predeterminado.
d. ( ) Os termos “playgrounds” (1o parágrafo), “babás”
(1o parágrafo) e “patrulha” (3o parágrafo) constituem usos informais da língua oral, podendo
ser substituídos, sem prejuízo de significado,
por “quintais”, “governantas” e “escolta armada”,
respectivamente.
e. ( ) Em “A guarda tem sido obrigada a agir com
energia” (6o parágrafo), o paciente da ação são
os ladrões que tentam, a todo custo, entrar no
condomínio.

19. Considere o primeiro parágrafo do texto 1 e assinale a alternativa correta.
a. ( ) Em “sua segurança” (1ª frase), o pronome possessivo “sua” faz referência a “ponto de venda”.
b. ( ) Em “As inspeções tornaram-se mais rigorosas
no portão de entrada”, o vocábulo “mais” indica
que não havia inspeções antes.
c. ( X ) Em “Mas os assaltos começaram assim
mesmo”, a conjunção “Mas” introduz uma
informação que quebra a expectativa criada
pelo conteúdo do trecho que a antecede.
d. ( ) Em “mas havia, acima de tudo, segurança”, a
conjunção “mas” introduz uma informação
que desfaz e corrige a informação contida em
“Havia as mais belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas”.
e. ( ) No período “Não passava ninguém pelo portão
sem se identificar para a guarda”, o segmento
sublinhado pode ser substituído por “sem que
se identifiquem”, sem prejuízo de significado e
sem desvio da norma culta escrita da língua.

20. Analise os trechos abaixo, extraídos do texto 1.
1. “Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível.” (4o parágrafo)
2. “Agora, a segurança é completa. Não tem
havido mais assaltos. Ninguém precisa temer
pelo seu patrimônio.” (6o parágrafo)
3. “E há motins constantes de condôminos que
tentam de qualquer maneira atingir a liberdade.” (6o parágrafo)
Assinale a alternativa correta com relação aos três
trechos.
a. ( X ) Em 1, a frase pode ser reescrita, sem prejuízo
de significado e sem ferir a norma culta escrita
da língua, por “Fizeram um apelo para que as
pessoas saíssem o mínimo possível de casa”.
b. ( ) Em 2, o uso reiterado de ponto final sinaliza
para uma quebra das ideias, o que prejudica a
coesão e fluidez do texto.
c. ( ) Em 3, a construção “há motins constantes”
pode ser substituída, sem prejuízo de significado e sem desvio da norma culta escrita, por
“existe motins constantes”.
d. ( ) Em 2, as três frases podem ser agrupadas, sem
prejuízo da norma culta escrita, em: “Agora, a
segurança é completa, a despeito de não tem
havido mais assaltos e ninguém precisa temer
pelo seu patrimônio.”
e. ( ) Em 3, o uso da vírgula intercalando o segmento “que tentam” não altera as relações
sintáticas e semânticas estabelecidas entre as
orações do período.
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21. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) considerando o quinto e o sexto parágrafos do texto 1.
( ) Em “por curtos períodos”, a preposição “por”
tem valor semântico de tempo.
( ) Em “pela guarda”, a preposição por, combinada com o artigo definido, tem valor semântico de modo.
( ) Em “pela calçada”, a preposição por, combinada com artigo definido, tem valor semântico de lugar.
( ) Em “Foi reforçada a guarda”, “guarda” está no
feminino e no singular por exigência do predicado nominal.
( ) Em “A guarda tem sido obrigada”, a locução
verbal pode ser substituída por “vem sendo”,
sem prejuízo de significado modo-temporal
no texto e sem desvio da norma culta escrita
da língua.

22. Assinale a alternativa correta com relação aos
períodos, extraídos do texto 1.
a. (

b.

c.

d.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•F•F
V•F•V•F•V
V•F•F•V•V
F•V•F•F•V
F•F•V•V•F
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e.

) Em “Mesmo se os ladrões ultrapassassem os
altos muros, e o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os cachorros, e a segunda cerca, de
arame farpado, erguida dentro do perímetro,
não conseguiriam entrar nas casas.” (3o parágrafo), há relações sintático-semânticas de
proporcionalidade e de adição entre orações.
( ) Em “Foi feito um apelo para que as pessoas
saíssem de casa o mínimo possível.” (4o parágrafo), há relações sintático-semânticas de
restrição e concessão entre orações.
( ) Em “As famílias de mais posses, com mais
coisas para serem roubadas, mudaram-se para
uma chamada área de segurança máxima.”
(5o parágrafo), há relações sintático-semânticas de comparação e de complementação
entre orações.
( X ) Em “Se não morresse, atrairia para o local
um batalhão de guardas com ordens de
atirar para matar.” (2o parágrafo), há relações
sintático-semânticas de condicionalidade e de
finalidade entre orações.
( ) Em “Os ladrões que passam pela calçada só
conseguem espiar através do grande portão
de ferro.” (6o parágrafo), há relações sintático-semânticas de explicação e de temporalidade
entre orações.
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23. Considere os segundo e o terceiro parágrafos do
texto 1 e assinale alternativa correta.

24. Considere os textos 1 e 2 e assinale a alternativa
correta.

a. ( X ) O verbo haver, em “Houve protestos”, é usado
com significado de ocorrer.
b. ( ) A forma verbal “Decidiram” está no plural em
concordância verbal com “os proprietários e
visitantes”.
c. ( ) As formas verbais “tocasse” e “morreria”
podem ser substituídas, respectivamente, por
“tocava” e “morria”, sem prejuízo de significado
modo-temporal no texto e sem desvio da
norma culta escrita da língua.
d. ( ) Em “Grades nas janelas de todas as casas.” há
um período simples constituído por uma
oração, pois há apenas um verbo.
e. ( ) Em “Mesmo se os ladrões ultrapassassem
os altos muros […]”, a forma verbal pode ser
substituída por “ultrapassaram”, sem prejuízo
de significado modo-temporal no texto e sem
desvio da norma culta escrita da língua.

a. (

b.

c.
d.

e.

) Deduz-se que quanto maior a segurança oferecida pelo Estado, menor é a liberdade de
circulação dos sujeitos.
( ) Apesar da crítica feita às sociedades de controle, ambos os textos finalizam com uma
ideia otimista.
( X ) O significado do termo “segurança” é problematizado nos dois textos.
( ) As expressões “faixa de segurança” (texto 2) e
“área de segurança” (5o parágrafo do texto 1)
fazem menção à garantia da livre e confiante
circulação dos cidadãos.
( ) Os textos demonstram que a segurança da
sociedade depende do grau de confiança dos
sujeitos nos modelos de controle e vigilância.

25. Analise os trechos abaixo:
1. Os poemas são pássaros que chegam/ não
se sabe de onde e pousam / no livro que lês.
(M. Quintana)
2. Eu e meu marido gostamos muito de ler Mário
Quintana.
3. Jasmins são arbustos de flores amarelas, vermelhas ou brancas perfumadas.

Texto 2

Disponível em http://wwwpordentroemrosa.blogspot.com.br/
2014/11/sorrir-faz-bem-armandinho.html, acesso em 03/08/2017.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação aos trechos.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Em 1, há presença de metáfora.
Em 2, há presença de metonímia.
Em 3, há presença de metáfora.
Em 1 e 3, a linguagem é denotativa.
Em 1, 2 e 3 a linguagem é conotativa.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•F•V
V•V•F•F•F
V•F•V•F•V
V•F•F•F•F
F•V•F•V•F
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Conhecimentos Específicos
26. Consta na Matriz Curricular para Educação das
relações étnico-raciais na Educação Básica (2016), que
a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) traz no
seu bojo um conjunto de interações e políticas educacionais que, em suas dimensões histórica, institucional, filosófica, cultural, antropológica, sociopolítica e
pedagógica, atuam com a intencionalidade de reeducar os modos de convivência dos sujeitos sociais, para
a compreensão e a valorização dos conteúdos étnicos
de base africana que se inserem na constituição:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Da identidade europeia.
Da identidade brasileira.
Dos conhecimentos eruditos.
Da formação da luta de classes.
De povos pacíficos e trabalhadores.

28. A concepção de brincadeira que move a prática
pedagógica na Educação Infantil, do Município de
Florianópolis, indica que a brincadeira:
a.
b.
c.
d.

1. É preciso garantir que os espaços das
instituições de educação infantil sejam acolhedores, e que neles as crianças de diferentes
origens étnico-raciais sejam reconhecidas e
valorizadas.
2. Os professores precisam ficar atentos aos
meninos e às meninas, fomentando ações e
posturas que reconheçam suas características
próprias, sejam elas físicas, emocionais, sociais.
3. É preciso tratar as crianças sempre pelo nome,
não utilizando apelidos ou diminutivos pejorativos ou estereotipados, incentivando a
mesma forma de tratamento entre elas.
4. Os professores precisam propor, ao longo do
ano, ações de aproximação com as famílias e
comunidade, de forma a conhecer aspectos
que caracterizem a condição singular das
crianças e de seus grupos de pertença.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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É uma ação social.
É um aspecto inato na criança.
É uma ação artificial e secundária na infância.
É um artefato social exclusivo da cultura
ocidental.
) É um fator secundário no desenvolvimento
infantil.

29. Consta no documento Currículo da Educação
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis
(2015) que:

1. Aquele que abrange os conceitos e saberes
advindos das dinâmicas de matriz africana e
do movimento social negro em especial.
2. Pelo conjunto de políticas e ações, no âmbito
da educação, que trata de programas, projetos,
currículos, estudos, ensino e formação a partir
de conteúdos relacionados com a história e a
cultura de matriz Africana e Afro-Brasileira.
3. Pelo conjunto de práticas educacionais voltadas à segregação dos sujeitos em função de
sua raça.

( )
(X)
( )
( )
( )

(X)
( )
( )
( )

e. (

27. A Matriz Curricular para Educação das relações
étnico-raciais na Educação Básica (2016) pode ser
compreendida sob os seguintes pontos de vista:

a.
b.
c.
d.
e.

(15 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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30. Consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Infantil (2009):
O atendimento em creches e pré-escolas como direito
social das crianças se afirma            ,
com o reconhecimento da educação infantil como
dever            com a educação.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a. ( ) no Estatuto da Criança e do Adolescente •
da família
b. ( ) na Constituição de 1988 • das Organizações
Não Governamentais (ONGs)
c. ( X ) na Constituição de 1988 • do Estado
d. ( ) na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(1988) • das Organizações Não
Governamentais (ONGs)
e. ( ) no Estatuto da Criança e do Adolescente •
da iniciativa privada

31. A educação infantil é considerada primeira etapa
da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e
cuidam de crianças de:
a. ( ) 0 a 3 anos de idade no período diurno, em
jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema
de ensino e submetidos a controle social.
b. ( ) 0 a 4 anos de idade no período diurno,
somente em jornada integral, regulados e
supervisionados por órgão competente do
sistema de ensino.
c. ( ) 0 a 5 anos de idade no período diurno, em
jornada parcial, regulados e supervisionados
pelo Ministério da Educação.
d. ( X ) 0 a 5 anos de idade no período diurno, em
jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema
de ensino e submetidos a controle social.
e. ( ) 0 a 6 anos de idade no período diurno,
somente em jornada parcial, regulados e
supervisionados pelos Conselhos Municipais
de Educação.

32. De acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Infantil (2009), o projeto
político-pedagógico é o plano orientador das ações
da instituição e define as metas que se pretende para
a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças
que nela são educadas e cuidadas.
O projeto político-pedagógico é elaborado:
a. (
b. (
c. (

) Pela Secretaria Municipal de Educação.
) Pelos conselheiros escolares de cada município.
) Num processo diretivo que envolve gestores e
coordenadores pedagógicos.
d. ( ) Num processo coletivo, com a participação
da direção e dos membros da secretaria de
educação.
e. ( X ) Num processo coletivo, com a participação
da direção, dos professores e da comunidade
escolar.

33. De acordo com os pressupostos da Teoria
Histórico-cultural é correto afirmar:
1. No brinquedo, a criança sempre se comporta
além do comportamento habitual de sua idade.
2. No brinquedo, é como se a criança fosse
menor do que é na realidade.
3. Como no foco de uma lente de aumento, o
brinquedo contém todas as tendências do
desenvolvimento sob forma condensada,
sendo ele mesmo, uma grande fonte de
desenvolvimento.
4. Enquanto brinca, a criança somente reproduz
o que ocorre em seu entorno imediato, mas
esse aspecto não gera desenvolvimento em
seu psiquismo humano.
5. No brinquedo, a criança vive somente situações que lhe propiciam prazer.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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34. De acordo com as Diretrizes Educacionais
Pedagógicas para Educação Infantil da Prefeitura
Municipal de Florianópolis (2010), a linguagem tem
um lugar central no desenvolvmento das crianças,
uma vez que a função simbólica representa a base
para o estabelecimento das relações culturais e de
compartilhamento social.

36. De acordo com as Diretrizes Educacionais
Pedagógicas para Educação Infantil da Prefeitura
Municipal de Florianópolis (2010), as propostas
pedagógicas de educação infantil devem respeitar os
seguintes princípios:
1. Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum,
ao meio ambiente e às diferentes culturas,
identidades e singularidades.
2. Políticos: dos direitos de cidadania, do
exercício da criticidade e do respeito à ordem
democrática.
3. Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da
ludicidade e da liberdade de expressão nas
diferentes manifestações artísticas e culturais.
4. Morais: da educação voltada à obediência, às
regras e à conformação dos corpos.

A diversificação das linguagens objetiva:
1. A expressão e as manifestações das culturas
infantis em relação com o universo cultural
que lhe envolve.
2. O domínio de signos.
3. A apreciação e a experiência literária e estética
com a música, com as artes plásticas e visuais.
4. A experiência com a linguagem escrita, no
sentido de uma gradual apropriação desta
representação em que se privilegiem a narrativa, as histórias, a conversação, apoiadas
na diversificação do acesso a um repertório
literário e poético.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

35. Consta no artigo 5o da Resolução no 01/2009 do
Conselho Municipal de Educação de Florianópolis:
Compete a(s)                 ,
respeitada a legislação vigente, elaborar a proposta
pedagógica de cada espaço de educação infantil.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

a. (
b.

a.
b.
c.
d.
e.

c.

Direções de ensino
Supervisoras escolares
Secretaria de Educação
Instituições de Educação Infantil
Coordenadoras pedagógicas
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São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

37. Consta no documento intitulado Currículo da
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de
Florianópolis (2015), que o currículo da Educação
Infantil é concebido como um conjunto de práticas
que buscam articular as experiências e os saberes das
crianças com os conhecimentos que fazem parte do
patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e
tecnológico, de modo a:

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
( )
( )
( )
(X)
( )

( )
( )
(X)
( )
( )

d.
e.

) Promover o desenvolvimento integral de
crianças de 0 a 3 anos de idade.
( X ) Promover o desenvolvimento integral de
crianças de 0 a 5 anos de idade.
( ) Promover o desenvolvimento social de
crianças de 0 a 6 anos de idade.
( ) Favorecer o desenvolvimento cognitivo de
crianças de 4 a 6 anos de idade.
( ) Elevar o conhecimento teórico das crianças de
6 anos de idade.
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38. De acordo com o Currículo da Educação Infantil
da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (2015),
para promover o desenvolvimento da criança devem
ser asseguradas vivências que considerem suas necessidades, interesses e direitos, tendo:
a. ( X ) O educar e cuidar como base.
b. ( ) O educar como aspecto principal.
c. ( ) O ensinar e o educar como referência
fundamental.
d. ( ) A disciplina como eixo fundante.
e. ( ) A homogeneidade dos grupos como objetivo
principal.

40. De acordo com a Resolução no 01/2009 do
Conselho Municipal de Educação de Florianópolis,
respeitando as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial, a criança com deficiência será atendida:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

nas clínicas terapêuticas.
nas instituições privadas de ensino.
nas instituições de educação infantil.
nos núcleos de acessibilidade educacional das
APAES.
) nos centros comunitários.

39. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ), tendo como referência o documento
Currículo da Educação Infantil da Rede Municipal de
Ensino de Florianópolis (2015).
( ) O desenvolvimento da criança é linear e resultado apenas de um amadurecimento biológico.
( ) O desenvolvimento da criança é consequência
das relações sociais e, portanto, torna-se fundamental a intencionalidade na organização
das condições para que as relações entre as
crianças ocorram no contexto da educação
infantil.
( ) A condição essencial para esse desenvolvimento (em que se inclui a fala, o pensamento,
o movimento, a imaginação, a memória, a
atenção) das crianças tem como um de seus
impulsionadores a atividade do brincar.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V•V•V
V•F•V
V•F•F
F•V•V
F•V•F
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