Processo Seletivo 01/2017
Cargo: Professor de Ensino Infantil
TRADUZIR_SE

Uma parte de mim é todo mundo: outra
parte é ninguém: fundo sem fundo.
Uma parte de mim é multidão: outra
parte estranheza e solidão.
Uma parte de mim pesa, pondera: outra
parte delira.
Uma parte de mim almoça e janta: outra
parte se espanta.
Uma parte de mim é permanente: outra
parte se sabe de repente.
Uma parte de mim é só vertigem :outra
parte, linguagem.
Traduzir-se uma parte na outra parteque é uma questão
de vida ou morte - será arte?
Ferreira Gullar.
01- Neste texto o autor quis demonstrar:
a) A ambiguidade de sua personalidade.
b) Sua introspecção..
c) Com versos curtos e diretos a sua auto
análise.
d) Todas as respostas estão corretas
02- O texto demonstra:
a) A revolta do autor.
b) A dualidade do autor.
c) A baixa autoestima do autor.
d) A alta estima do autor.
03- No sentido figurado vertigem quer dizer:
a) Loucura momentânea.
b) Irracionalidade
c) Tentação subida
d) Todas as alternativas estão corretas
04-O autor conclui:
a) Necessidade de ir a um analista.
b) Talvez só através da arte possa se
traduzir uma parte na outra.
c) Que é uma pessoa imatura
d) Todas as alternativas estão corretas.
05-Pedaços alegres do seu coração.
Aponte a figura de linguagem:

a)
b)
c)
d)

Metonímia
Comparação
Paradoxo
Antítese

6- Complete de acordo com o artigo 110
da Lei Orgânica de Areias:
A duração do trabalho normal não
poderá ser superior a ______________
e ____________, facultada a
compensação de horários e a redução
da jornada, na forma da Lei;
a)Oito (08) horas diárias e 44 (quarenta
e quatro) semanais.
b)Oito (08) horas diárias e 40 (quarenta)
semanais.
c)Dez (10) horas diárias e 44 (quarenta e
quatro) semanais.
d)Dez (10) horas diárias e 40 (quarenta)
semanais.
7-Segundo o Artigo 114 da Lei Orgânica
de Areias é vedada acumulação
remunerada de cargos públicos, exceto
quando houver compatibilidade de
horário:
I - a de dois cargos de professor.
II- a de um cargo de professor com
outro de técnico ou científico.
III- a de dois cargos privativos de
profissionais de saúde com profissões
regulamentadas.
São corretas:
a) I
b) I e II
c) I e III
d) I, II e III
8- Complete: Presidente do Supremo
Tribunal Federal,__________________
defendeu nesta sexta-feira, 17, em
entrevista à rádio CBN, a realização de
um referendo ou plebiscito para definir
pontos da reforma política.
a) Ministra Carmem Lúcia.
b) Rodrigo Janot.
c) Eliseu Padilha.
d) Aloysio Nunes Ferreira.

9- Em dezembro de 2016, o presidente
_______ Juan Manuel Santos, recebeu o
prêmio Nobel da Paz. Para a cerimônia
que aconteceu em Oslo, na Noruega,
Santos levou dez vítimas do conflito.
Além disso, em seu pronunciamento,
usou trechos da música de Bob Dylan
(vencedor do Nobel de Literatura).
Complete corretamente a lacuna:
a) da Noruega.
b) do Chile.
c) da Venezuela.
d) da Colômbia.

10- De acordo com a Lei Orgânica de
Areias
o
município
comemora.
anualmente sua emancipação em:
a) 26 de julho.
b) 14 de setembro.
c) 18 de novembro.
d) 27 de abril.
11-Segundo o artigo 87 do Estatuto da
criança e adolescente, são linhas de
ação da política de atendimento:
I-Serviços, programas, projetos e
benefícios de assistência social de
garantia de proteção social e de
prevenção e redução de violações de
direitos,
seus
agravamentos
ou
reincidências.
II-Serviços especiais de prevenção e
atendimento médico e psicossocial às
vítimas de negligência, maus-tratos,
exploração,
abuso,
crueldade
e
opressão.
III-Serviço de identificação e localização
de pais, responsável,
crianças e adolescentes desaparecidos.
IV - Auxilio financeiro para as entidades
de defesa dos direitos da criança e do
adolescente.
São corretas:
a) Todas as alternativas
b) Apenas Três alternativas
c) Apenas Duas alternativas
d) Apenas Uma alternativa

12- O Estatuto da Criança e
Adolescente, afirma ser
proibida a
venda à criança ou ao adolescente de:
I - armas, munições e explosivos.
II - produtos cujos componentes possam
causar dependência física ou psíquica
ainda que por utilização indevida.
III- fogos de estampido e de artifício,
exceto aqueles que pelo seu reduzido
potencial sejam incapazes de provocar
qualquer dano físico em caso de
utilização indevida.
IV-bilhetes lotéricos e equivalentes.
São corretas:
a)Todas as alternativas
b)Apenas Três alternativas
c)Apenas Duas alternativas
d)Apenas Uma alternativa
13-Complete segundo o art. 205 da
Constituição Federativa do Brasil: A
educação, direito de todos e dever do
Estado
e _______________, será
promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
a) Do município.
b) Da família.
c) Da sociedade
d) Da União.
14-Segundo o art. 3º da Lei de Diretrizes
e Bases: O ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios:
I - coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino;
II- valorização da experiência extraescolar.
III - vinculação entre a educação
escolar, o trabalho e as práticas sociais.
IV - consideração com a diversidade
étnico-racial.
São corretas:
a)
Apenas uma alternativa.
b)
Apenas duas alternativas
c)
Apenas três alternativas
d)
Todas as alternativas

15- O poder público, na esfera de sua
competência federativa, deverá:
I-Recensear anualmente as crianças e
adolescentes em idade escolar, bem
como os jovens e adultos que não
concluíram a educação básica.
II - Fazer-lhes a chamada pública.
III Zelar, junto ao Poder Jurídico, pela
frequência à escola.
São corretas:
a)
I
b)
I e II
c)
I e III
d)
I, II e III.
16-De acordo com a concepção
Walloniana:
a)A emoção é o principal fator de
desenvolvimento infantil.
b)A inteligência é o principal fator no
desenvolvimento
infantil
podendo
superar emoções.
c)Tanto a emoção quanto a inteligência
são importantes no desenvolvimento
infantil, por isso o professor precisa estar
atento ao estado emotivo da criança
para melhor poder estimular seu
crescimento individual.
d)A emoção, a inteligência e a genética
são
os
principais
fatores
no
desenvolvimento infantil, por isso o
professor precisa estar atento ao estado
emotivo e a genética do aluno.
17-Avalie:
I- Os primeiros passos da criança na
escola a colocam diante de novos
desafios e experiências que terão
reflexos no seu desenvolvimento afetivo,
cognitivo e social.
II- Uma rotina bem estruturada não traz
maiores benefícios às crianças. Sua
ansiedade independe de atividades do
professor e da escola.
III- Deve-se respeitar o jeito de cada
criança e tentar encontrar maneiras de
inserir as mais tímidas nas atividades.
IV- As crianças devem ter seus conflitos
sempre resolvidos pelo professor para
evitar qualquer tipo de hostilidade entre
elas

Considerando F (falsa) e V (verdadeira)
assinale a alternativa respectiva as
afirmações acima:
a) F, V, F, V
b) V, F, V ,F
c) V, V, V. F
d) F, F, F, V
18- Segundo a teoria de Piaget , a
linguagem oral aparece no estágio:
a) Pré-operatório
b) Operatório
c) Sensório Motor.
d) Vai depender da maturidade da
criança.
19- Para Vygotsky:
1-A cultura é parte essencial na
construção da inteligência humana.
2-A aprendizagem tem papel de
destaque no desenvolvimento, como
promotora e impulsionadora das
conquistas infantis.
3-Sua metodologia focava-se na
observação dos sujeitos envolvidos na
resolução de problemas, enfatizando a
vivência social e o exercício da
linguagem, que são as bases do
desenvolvimento do pensamento e da
consciência.
4-Ele privilegiava um olhar sobre o social
em suas observações.
Sã corretas:
a) Apenas uma alternativa.
b) Apenas duas alternativas.
c) Apenas três alternativas.
d) Todas as alternativas
20- Os professores de educação infantil
devem:
a)Permitir sempre que as crianças
escolham suas brincadeiras, ter uma
posição mais passiva.
b) Tenham uma postura mais dinâmica,
sejam
atenciosos
e
afetuosos,
valorizando a infância como um espaço
de múltiplas vivências.
c)Controlem
as
crianças
e,
se
necessário, punam com castigos as
crianças pequenas que não têm limites.

d) Não considerem o meio social das
crianças porque isto é responsabilidade
dos pais..

