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PORTUGUÊS – 05 QUESTÕES 

 

1. A poesia modernista apresenta em sua perspectiva o nacionalismo da geração de 30. As produções dessa época 
influenciam os poetas da atualidade, tanto quanto Mario de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. 

Sobre a poesia modernista brasileira podemos afirmar: 
 

I. Caracterizou-se, inicialmente, pela irreverência e pelo anticonvencionalismo. 

II. Valeu-se da paródia para estabelecer a crítica às primeiras manifestações vanguardistas. 
III. Teve na produção poética de Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles, os melhores exemplos de 

irreverência formal. 
IV. Vinculou-se, nos primeiros tempos, aos movimentos de vanguarda europeus. 

 

Pela análise das afirmativas, as questões corretas são: 
a) I e III, apenas.  

b) I e IV, apenas. 
c) II e IV, apenas. 

d) III e IV, apenas. 
e) I e II, apenas. 

 

2. As normas de concordância verbal estão inteiramente respeitadas na frase:  
a) Os requisitos  para a carreira de jornalista pode ser pesquisado em qualquer curso universitário.  

b) Não haveriam problemas, segundo o juiz, para tornar algumas medidas preventivas.  
c) São tantas as áreas que um jornalista deve cobrir que lhe seria impossível estudá-las num único curso.  

d) Todos os profissionais deveria preocuparem-se com um comportamento ético.  

e) Agricultura, ecologia e urbanismo são assuntos que não poderiam ninguém dominar com razoável 
competência. 

 
 

3. As figuras de linguagem são estratégias comuns em textos para conseguir melhor efeito na comunicação do 
escritor com o leitor. No texto a seguir é possível observar ocorrência de figura de linguagem em: 

 

 
 

a) ”A Lucy já foi escolhida em nossa escola”. (Trata-se de uma metonímia). 

b) ”Sua escola tem um padrão de exigência bem baixo”. (Apresenta na expressão o eufemismo). 

c) ”Rainha da primavera”. (É considerada uma metáfora). 
d) Ela disse “parabéns”. (Nesta frase temos a presença de ironia). 

e) Estou concorrendo a “rainha da primavera” da nossa escola. (Expressa pleonasmo). 
 

 



Prefeitura Municipal de Urubici/SC – Edital 01/2016 
Processo Seletivo – Cargo: Educação Infantil 

 

2 
 

4. De acordo com a nova ortografia, as palavras estão grafadas corretamente, exceto em: 
a) Sub-região; antirracismo; micro-ondas; luso-brasileiro. 

b) Ultrassom; contra-ataque; guarda-noturno; pós-graduação. 

c) Vice-presidente; pré-vestibular; ultra-som; auto-estima 
d) Autorretrato; autoestima; micro-ondas; autoescola. 

e) Ex-aluno; médico-cirurgião; norte-americano; conta-gotas. 
 

5. Na frase: “Ela foi ficando mais compreensiva à proporção que crescia”. Acerca do uso da crase, é linguisticamente 

adequado afirmar que sua ocorrência é: 
a) Inadequada, pois, além de não haver junção de preposição com o artigo, não altera sentido do que é 

dito. 
b) Facultativa, porque, mesmo havendo junção de preposição com o artigo, não altera o sentido do que foi 

dito. 
c) Necessária, pois além de haver junção de preposição com artigo, sugere que a proporção seja resultado 

da compreensão. 

d) Necessária, pois, além de haver junção de preposição com artigo, sugere que a compreensão seja 
resultado da proporção que crescia. 

e) Facultativa, pois indiferente de haver ou não preposição, a crase é uma questão de estilística. 
 

 

 

MATEMÁTICA – 05 QUESTÕES 

 

 

6. Uma loja de informática vendeu 35 computadores e 85 tablets no mês de janeiro. Em fevereiro a loja teve um 
acréscimo na quantidade de vendas de 20%. Sabendo que cada computador custa R$ 1299,00 e cada tablet 

custa R$ 899,00, quanto esta loja arrecadou com a vendas no mês de fevereiro? 
a) R$ 147.266,00 

b) R$ 145.324,00 
c) R$ 146.256,00 

d) R$ 147.246,00 

e) R$ 143.687,00 
 

7. Em um grupo de músicos, sabe-se que há ao menos um baterista que também é vocalista. Sabe-se que todo 
vocalista é casado. Nesse grupo de músicos, pode-se, do ponto de vista lógico, concluir que: 

a) Todo casado é baterista. 

b) Algum baterista é casado. 
c) Todo casado é vocalista. 

d) Algum baterista não é casado. 
e) Ninguém não casado é baterista. 

 

8. Clara, Carla e Carol foram ao teatro: 
 Clara levou R$ 60,00. 

 Carol levou a metade da quantia de clara. 

 Carla levou a diferença entre as quantias de Clara e Carol. 

 

Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que: 

a) Carla levou R$ 30,00. 

b) Carol levou 25,00. 

c) Clara levou 50,00. 

d) Carla e Carol levaram a mesma quantia. 

e) Carla levou 60,00. 

 
 

 



Prefeitura Municipal de Urubici/SC – Edital 01/2016 
Processo Seletivo – Cargo: Educação Infantil 

 

3 
 

9. Carlinhos tinha R$ 240,00 e Maria tinha R$ 260,00. Carlinhos deu N reais para Maria, de modo que ficou com 
uma quantia igual a 4 vezes a quanta com que Carlinhos ficou. O valor de N é: 

a) 105,00 

b) 130,00 
c) 140,00 

d) 110,00 
e) 100,00 

 

10. Carlos, Roberto e Anna estão em uma festa quando o garçom oferece uma bandeja contendo coxinhas, pastéis e 
empadas. Cada um pega um salgado, sendo que Carlos e Roberto pegam salgados diferentes e Carlos e Anna 

pegam o mesmo tipo de salgado. Nem Carlos nem Roberto pegam pastéis, e se Roberto pega uma coxinha, Anna 
também. Que salgado cada um deles pega? 

a) Carlos e Anna, empadas; Roberto, coxinha. 

b) Carlos e Anna, coxinhas; Roberto, empada. 
c) Carlos e Anna, empadas; Roberto, pastel. 

d) Carlos e Anna, coxinhas; Roberto, pastel. 
e) Carlos e Anna, pastéis; Roberto, coxinha. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – 02 QUESTÕES 

 

11. Com relação à abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, que foi votado na 
Câmara de Deputados em Brasília, nesta ocasião quem presidiu a sessão foi: 

a) Ricardo Lewandowski 
b) Miguel Reale Júnior 

c) Renan Calheiros 

d) Eduardo Cunha 
e) Rodrigo Maia 

 
12. A partir do conhecimento sobre Urubici e região, assinale V para verdadeira e F para falsa: 

 
(___) Cascata Véu De Noiva é um ponto turístico de Urubici. 

(___) Monumento Boi de Botas é um ponto turístico de Urubici. 

(___) Gruta Nossa Senhora De Lourdes é uma gruta natural onde existe uma imagem da Santa, e é destino 
de peregrinos de todo o estado. Ponto turístico de Urubici. 

(___) Urubici está localizada no fértil Vale do Rio Caveiras. 
(___) A altitude de Urubici é de 915 metros. 

(___) Urubici está localizada no fértil Vale do Rio Canoas. 

 
Assinale a sequência correta: 

a) V, F, V, V, F, V. 
b) F, F, V, V, F, V. 

c) V, F, V, F, V, V. 

d) Todas estão incorretas. 
e) Todas são verdadeiras. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 08 QUESTÕES 

 

13. Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil é importante que os profissionais das 
instituições sejam capazes de ouvir, observar e aprender com as famílias e suas crianças. As habilidades citadas 

podem: 
a) Contribuir para a construção de atitudes pautadas na ética e no acolhimento que tornam gratificantes e 

enriquecedoras as relações humanas. 
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b) Ser adquiridas se os profissionais forem submetidos a cuidados psicológicos o que deve ser prática 
obrigatória nas instituições de ensino. 

c) Ser possibilitadas quando há promoção de comemorações festivas e danças típicas pois somente o respeito 

à diversidade leva ao desenvolvimento dessas habilidades. 
d) Pressupor uma adesão incondicional aos valores dessas famílias propiciando apoio real e efetivo às 

crianças. 
e) Identificar problemas do modelo de aprendizagem adequado pela escola. 

 

14. Com base em estudos dos teóricos da educação, os conceitos de assimilação e acomodação foram contribuições 
de:  

a) Jean Piaget 
b) Jean Jaques Rousseau 

c) Vigotsky 
d) Froebel 

e) Montessori 

 
15. O planejamento, acompanhado do registro, assim como o processo de avaliação, são práticas imprescindíveis 

para (re)significar e dar sentido ao trabalho das/dos educadoras/es junto às crianças na Educação Infantil. Nesse 
sentido, esses instrumentos didáticos pedagógicos têm como objetivo:  

a) Diagnosticar, por meio de indicadores pontuais, o redirecionamento das crianças para outras instituições 

de Educação Infantil. 
b) Vincular-se a um procedimento padrão orientado e prescrito nos currículos da Educação Infantil. 

c) Recomendar parâmetros de medida das aprendizagens das crianças, a fim de servir como consulta, aos 
educadores no planejamento de suas ações, no ano seguinte. 

d) Elencar em ordem crescente ou decrescente os alunos de acordo com o nível de aprendizado adquirido. 
e) Assumir o caráter de instrumentos para organizar o trabalho educativo junto às crianças e o de reflexão e 

avaliação para (re)encaminhar o fazer pedagógico. 

 
16. Sobre o trabalho pedagógico desenvolvido na Educação Infantil, é relevante considerar que: 

 
I. Os procedimentos pedagógicos que orientam o processo de ensino permitem às crianças o acesso ao 

conhecimento. 

II. O espaço para brincadeiras, para o desenvolvimento de diferentes linguagens e para interações entre as 
crianças constituem vivências que resignificam e enriquecem o caráter educativo. 

III. As trocas afetivas estabelecidas nas relações cotidianas entre crianças e entre crianças e adultos integram 
também o fazer pedagógico no conjunto de atividades mediadas e orientadas pelo educador/educadora. 

IV. As atividades educativas estão relacionadas apenas com a utilização de materiais específicos, tais como papel, 
lápis, caneta e tesoura. 

 

Estão corretas: 
a) I e II. 

b) II e III. 
c) II e IV.  

d) I, III e IV. 

e) Todas estão corretas. 
  

17. Na Educação Infantil, alguns aspectos, marcados pelas tendências atuais acerca do trabalho pedagógico com as 
crianças, são indissociáveis. Indique esses aspectos: 

a) O cuidar, o ler e o escrever. 

b) O aprender a se comportar, o brincar e o educar. 
c) O cuidado, a educação e o brincar.  

d) A educação, o ensino e a alfabetização. 
e) O aprender a brincar, a se comportar e a ler. 

 
18. A educação infantil é vista como primeira etapa da educação básica, tendo como principal finalidade o 

desenvolvimento:  

a) Integral da criança de 0 a 5 anos. 
b) Cognitivo da criança de 0 a 6 anos. 

c) Motor da criança de 0 a 6 anos. 
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d) Lúdico da criança de 0 a 5 anos. 
e) Sensório-motor de 0 a 6 anos. 

 

19. Com relação ao papel do Professor na Educação Infantil, assinale a alternativa incorreta: 
a) O professor deve estar em constante busca por aprender sobre o desenvolvimento de crianças e a forma 

como elas vêem e sentem o mundo, criando oportunidades para elas manifestarem seus pensamentos, 
linguagem, criatividade, reações, imaginação, ideias e relações sociais. 

b) O papel do professor é fundamental no andamento das atividades na Educação Infantil, pois ele é o 

mediador entre a criança e o conhecimento. 
c) O professor deve estar preparado para transmitir o conhecimento, pois os alunos são meros 

expectadores, devendo apenas absorver o que o professor prepara como aula. 
d) O professor deve ser criativo e paciente nas relações, ter disponibilidade para brincar com os alunos, 

exercitar o olhar e a escuta infantil e reconhecer que a educação, especialmente nesta fase, é um ato de 
amor, de construção, de exploração de potencialidades, de busca e de descoberta. 

e) Ser sensível a prováveis dificuldades de adaptação que a criança ou o aluno poderão apresentar e,  estar 

apto para lidar com situações que exijam paciência, compreensão e técnica,  permitirá que pais e alunos 
se sintam mais confortáveis e tranquilos em relação ao processo de aprendizagem da criança. 

 
20. Segundo a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases, em seu art. 4º, o dever do Estado 

com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

 
I. Educação básica obrigatória e gratuita dos _______________ aos _______________ anos de idade, 

organizada da seguinte forma: a) _______________; b) ensino fundamental;  c) ensino médio. 
II. Educação infantil gratuita às crianças de até _______________ anos de idade. 

 
Assinale a alternativa que indica o preenchimento correto: 

a) 5 (cinco) / 18 (dezoito) / a) ensino infantil / 6 (seis). 

b) 6 (seis) / 17 (dezessete) / a) pré-escolar / 5 (cinco). 
c) 4 (quatro) / 17 (dezessete) / a) pré-escola / 5 (cinco). 

d) 5 (cinco) / 16 (dezesseis) / a) ensino infantil / 4 (quatro). 
e) 7 (sete) / 17 (dezessete) / a) pré-escola / 6 (seis). 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          
 


