
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 001/2021 

CARGO: PROFESSOR(A) DE ENSINO INFANTIL EM CEMEI 
 

1 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões 

de 1 a 3. 

 

Ética 

Ética é o conjunto de valores e princípios 

que eu e você usamos para decidir as três grandes 

questões da vida, que são: Quero? Devo? Posso? 

Quais são os princípios que usamos em 

nossas vidas? Existem coisas que eu quero, mas 

não devo; existem coisas que eu devo, mas não 

posso; existem coisas que eu posso, mas não 

quero. Quando é que você tem paz de espírito? 

Você tem paz de espírito quando aquilo que você 

quer é o que você pode e é o que você deve. 

Como se define a ética? Através dos 

modos, através do exemplo, através de princípios 

da sociedade, religiosos ou não; através de 

normatizações... Há vinte anos, num auditório, 

algumas pessoas fumariam e outras não. Há dez 

anos haveria uma placa: “É proibido fumar!” 

Hoje não é mais preciso nenhuma imposição, 

ninguém fuma por censo comum. Às vezes isso 

surge como norma.  

Quando o cinto de segurança passou a ser 

obrigatório no Brasil, tinha gente que até vestia 

a camisa do time de futebol Vasco da Gama (que 

é branca com uma faixa transversal preta) só para 

enganar o agente da lei, tal a má vontade em 

obedecer a essa normatização. Hoje, todo mundo 

entra no carro e automaticamente coloca a faixa, 

sem nem lembrar da multa. 

Isso significa que a ética vai se 

construindo. Não existe ninguém “sem ética”. O 

deputado que frauda, rouba. O falso amigo que 

mente e engana e o patrão que explora seus 

empregados. Esses têm uma ética contrária à 

ética da maioria. São “antiéticos”. Mas isso ainda 

é um tipo (deturpado) de ética.  

CORTELLA, Mario Sergio. Ética. Coluna do 

José Lino Souza Barros. Itatiaia. Disponível em:  

Acesso em: 22 fev. 2016 (Adaptação) 

 

 

 

QUESTÃO 1 

Releia o trecho a seguir: “Quando o cinto de 

segurança passou a ser obrigatório no Brasil, 

tinha gente que até vestia a camisa do time de 

futebol Vasco da Gama (que é branca com uma 

faixa transversal preta) só para enganar o 

agente da lei, tal a má vontade em obedecer a 

essa normatização”. 

Em relação ao uso de parênteses nesse trecho, 

assinale a alternativa INCORRETA.  

A) Os parênteses foram utilizados para expor a 

opinião do autor do texto.  

B) Essa pontuação pode, sem prejuízo do sentido 

original, ser substituída por vírgulas. 

C) Os parênteses foram utilizados para separar 

uma oração explicativa. 

D) Essa pontuação pode, sem prejuízo do sentido 

original, ser substituída por travessões. 

 

 

QUESTÃO 2 

O texto traz opiniões do autor. No entanto, 

algumas dessas opiniões estão explícitas na 

superfície textual. Assinale a alternativa cujo 

trecho contenha explicitamente uma opinião do 

autor. 

A) “Existem coisas que eu quero, mas não devo; 

existem coisas que eu devo, mas não posso; 

existem coisas que eu posso, mas não quero”. 

B) “Mas isso ainda é um tipo (deturpado) de 

ética”. 

C) “Há vinte anos, num auditório, algumas 

pessoas fumariam e outras não”. 

D) “Você tem paz de espírito quando aquilo que 

você quer é o que você pode e é o que você 

deve”. 
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QUESTÃO 3 

É possível depreender do texto que: 

A) Os valores éticos são absolutos em uma 

determinada sociedade.  

B) Se comportar de forma ética é fazer aquilo 

que se deseja (quero, devo e posso), em qualquer 

situação.  

C) Ética possui um valor fluido, que varia de 

acordo com a época, suas convenções e as 

pessoas da sociedade.  

D) O tipo de comportamento dos políticos 

corruptos não pode ser considerado um tipo de 

ética. 

 

O texto a seguir servirá de base para as questões 

04 e 05: 

"Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, 

a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo 

genial. Industrializou a esperança, fazendo-a 

funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão 

para qualquer ser humano se cansar e entregar 

os pontos. Aí entra o milagre da renovação e 

tudo começa outra vez, com outro número e 

outra vontade de acreditar, que daqui para 

diante vai ser diferente."  

Carlos Drummond de Andrade 

 

QUESTÃO 4 

A alternativa que possui apenas preposições é: 

A) A, que, se. 

B) No, da, daqui.  

C) Um, e, que. 

D) De, com, para. 

 

 

QUESTÃO 5 

De acordo com as regras de flexão das palavras 

é correto afirmar: 

A) A palavra qualquer não possui flexão de 

número. 

B) A palavra genial só admite flexão de gênero.  

C) A palavra renovação está flexionada no grau 

aumentativo. 

D) A palavra renovação só admite flexão de 

número. 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 6 

Leia a notícia a seguir: 

“Preço da gasolina aumenta e já passa de R$ 

5,00 em mais de 20 estados. O combustível já 

aumentou 8,65% nos dois primeiros meses de 

2021. A vida do motorista brasileiro não está 

fácil. Além dos aumentos dos preços dos carros, 

o preço da gasolina não para de subir”. 

(Fonte:https://motor1.uol.com.br/news/493301/

gasolina-sofreu-aumento-primeiros-meses-

2021/. Acesso Abr. 2021). 

Se no mês de outubro de 2020 o valor da gasolina 

em certo posto em Minas Gerais era de R$ 4,00; 

e no mês seguinte teve um aumento de 5%. Qual 

será o novo preço da gasolina após este 

aumento? 

A) R$ 5,20 

B) R$ 4,26 

C) R$ 4,20 

D) R$ 5,00 

 

 

 

QUESTÃO 7 

Preocupados com as questões ambientais, 

aquecimento global, poluição do meio ambiente 

e escassez de água, alguns jovens do grêmio de 

uma escola montaram uma gincana, as equipes 

deveriam recolher latinhas de alumínio. Uma 

equipe recolheu 5 sacos de 387 latinhas cada e 

outra equipe recolheu 4 sacos de 396 latinhas 

cada. Quantas latinhas foram recolhidas a mais 

pela equipe ganhadora? 

A) 351  

B) 371  

C) 451 

D) 551 
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QUESTÃO 8 

Três vendedores de produtos artesanais viajavam 

toda semana para São Paulo para vender seus 

produtos, com as restrições devido a pandemia 

do COVID- 19, e a dificuldade de venda de seus 

produtos, passaram a viajar um número menor de 

vezes, o 1º viaja de 12 em 12 dias, o segundo de 

15 em 15 dias e o terceiro de 20 em 20 dias. 

Sabe-se que hoje os três viajaram juntos, daqui 

quantos dias eles voltarão a viajar juntos 

novamente? 

A) 40 dias 

B) 48 dias 

C) 56 dias 

D) 60 dias 

 

QUESTÃO 9 

Arildo deseja fazer uma horta no espaço que 

sobrou no fundo de sua casa. Ele deseja fazer 

uma cerca de arame que fique bem segura. O 

espaço possui 9 m de comprimento por 5,5 m de 

largura com 0,60 m de porta. Calcule quantos 

metros de arame terá que comprar para cercar 

com 4 fios de arame? 

A) 112,0 m 

B) 112,6 m 

C) 113,6 m 

D) 116,0 m 

 

QUESTÃO 10 

O irmão de Arildo, Arnaldo, trabalha de pintor e 

deseja pintar o muro de sua casa, como a situação 

econômica não é das melhores devido a 

pandemia do covid-19, pretende economizar o 

máximo possível na pintura, já que não irá pagar 

a mão de obra. Sabe-se que, com cada litro de 

tinta é possível pintar 4,5 m2 de parede. Quantos 

litros de tinta no mínimo serão necessários para 

pintar o muro já que as dimensões do muro são 

de 14 metros de comprimento por 3,5 metros de 

altura? 

A) 8 litros 

B) 9 litros 

C) 10 litros 

D) 11 litros    

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 11 

O que é PIX? 

A) Meio de pagamento instantâneo criado pelo 

Banco Central do Brasil. 

B) Plano de investimento de baixo risco do 

Banco do Brasil. 

C) Conjunto de formas de pagamento realizados 

por subadquirentes. 

D) Produtos de investimento financeiro criados 

pelo Banco Central do Brasil. 

 

QUESTÃO 12 

O que é o Amazônia 1? 

A) Primeiro satélite totalmente desenvolvido 

pelo Brasil para monitorar a Amazônia e outros 

biomas brasileiros, que foi lançado no dia 28 de 

fevereiro de 2021 do Centro de Lançamento de 

Alcântara (CLA), no Brasil. 

B) Primeiro satélite brasileiro de coleta de dados, 

que foi lançado no dia 9 de fevereiro de 1993 do 

Centro de Controle de Wallops, nos Estados 

Unidos. 

C) Plano do governo brasileiro que tem como 

objetivo o desenvolvimento sustentável na 

Amazônia. 

D) Primeiro satélite totalmente desenvolvido 

pelo Brasil para monitorar a Amazônia e outros 

biomas brasileiros, que foi lançado no dia 28 de 

fevereiro de 2021 do Centro de Lançamento 

Satish Dhawan Space Centre, na Índia. 

 

QUESTÃO 13 

Quais as duas datas que são comemoradas em 

novembro? 

A) Independência do Brasil e Dia da Bandeira. 

B) Proclamação da República e Dia Nacional da 

Consciência Negra. 

C) Black Friday e Dia da Árvore. 

D) Dia de Finados e Dia Nacional do Livro. 
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QUESTÃO 14  

Quais as respectivas cores da reciclagem do 

papel, do vidro, do metal e do plástico? 

A) Azul, verde, amarelo e vermelho. 

B) Verde, azul, vermelho e amarelo. 

C) Vermelho, amarelo, verde e azul. 

D) Azul, amarelo, verde e vermelho. 

 

QUESTÃO 15 

As pessoas de qual tipo sanguíneo são 

consideradas doadores universais? 

A) Tipo A. 

B) Tipo B. 

C) Tipo O. 

D) Tipo AB. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO 16 

Quanto à definição de cantos de atividades 

diversificadas na Educação Infantil, é correto 

afirmar: 

A) São espaços previamente definidos pelos 

professores que devem abarcar toda a 

diversidade de atividades desenvolvidas pelas 

crianças, sendo que estas podem escolher uma 

única atividade por dia de acordo com as opções 

apresentadas. 

B) São espaços organizados uma vez por semana 

para diversificar a possibilidades de propostas de 

tempos e espaços que as crianças têm acesso na 

sala do grupo. 

C) São espaços definidos no início do ano pelos 

profissionais de cada instituição, os quais serão 

propostos ao longo do ano. As crianças brincam 

nos espaços definidos pelos adultos, que devem 

registrar em quais espaços as crianças brincaram 

para que não os repitam na mesma semana.  

D) São espaços de brincar organizados 

previamente por adultos e crianças de modo que 

estas tenham várias possibilidades de atividades 

simultaneamente. É um momento de livres 

escolhas das crianças, ou seja, elas decidem onde 

querem estar ou o que fazer. 

 

QUESTÃO 17 

De acordo com o que preconiza o Referencial 

Nacional Curricular para a Educação Infantil a 

respeito do brincar, só NÃO é correto o que se 

afirma em: 

A) Brincando, a criança não apenas se diverte, 

mas também recria interpreta o mundo em que 

vive, uma vez que aquele que brinca tem o 

domínio da linguagem simbólica, por isso a 

instituição deve oferecer uma diversidade de 

experiências. 

B) Ao brincar, a criança constrói conhecimentos 

e desenvolve capacidades importantes, como 

atenção, memória, imitação e imaginação, ou 

seja, amplia os conhecimentos infantis por meio 

da atividade lúdica. 

C) Ao brincar de roda, a criança coordena o 

movimento do corpo conforme o ritmo da 

música e do grupo, favorecendo, além das 

habilidades motoras (equilíbrio, capacidade de 

engatinhar, de andar e de pegar objetos, etc) e da 

organização do seu corpo no espaço a 

socialização. 

D) Na instituição infantil, todas as brincadeiras 

objetivam aprendizagens relativas a conceitos, 

procedimentos e atitudes. Não há espaços para 

aquelas em que os conhecimentos só 

experimentados de uma maneira espontânea e 

destituída de objetos imediatos pelas crianças. 

                 

QUESTÃO 18 

Em relação ao campo de experiência “Corpo, 

gestos e movimentos” proposto pela BNCC 

podemos dizer que são sínteses desse campo, 

EXCETO: 

A) Estabelecer relações, expressar-se, brincar e 

produzir conhecimentos sobre si, sobre o outro, 

sobre o universo social e cultural, tornando-se, 

progressivamente, conscientes dessa 

corporeidade. 

B) Coordenar suas habilidades manuais. 

C) Desconhecer, mas respeitar as ações que 

contribuem para a saúde. 

D) Utilizar o corpo com controle, como 

instrumento de interação. 
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QUESTÃO 19 

A Base Nacional Comum Curricular apresenta 

10 Competências Gerais, indicando como elas 

devem evoluir da Educação Infantil até o Ensino 

Médio. As Competências Gerais integram o 

capítulo introdutório da BNCC e foram definidas 

a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos 

assegurados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e dos conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores essenciais para a vida no 

século XXI. Os princípios são: agir pessoal e 

coletivamente com autonomia; responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação; além da 

tomada de decisões com base em princípios 

éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários. 

Estes princípios se referem às competências 

abaixo: 

A) Conhecimento e Repertório Cultural. 

B) Empatia, Cooperação e Comunicação. 

C) Autoconhecimento, Autocuidado e 

Argumentação. 

D) Responsabilidade e Cidadania. 

 

QUESTÃO 20 

Na educação infantil, a avaliação far-se-á 

mediante: 

A) Acompanhamento superficial. 

B) Desenvolvimento Cognitivo comprovado. 

C) Provas mediante notas. 

D) Acompanhamento e registro do 

desenvolvimento da criança. 

 

QUESTÃO 21 

São atitudes positivas na educação infantil, 

exceto: 

A) Manter a rotina escolar organizada. 

B) Ter um bom planejamento.  

C) Limitar a interação com diferentes 

linguagens. 

D) Possibilitar momentos de brincadeiras 

dirigidas e também livres. 

 

 

 

 

QUESTÃO 22 

Sobre a Educação Infantil, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) A preocupação com o desenvolvimento 

cognitivo da criança pequena resultou em 

propostas das quais, principalmente nas creches, 

os profissionais deveriam atuar como substitutos 

maternos. 

B) Polêmicas sobre cuidar e educar, sobre o 

papel do afeto na relação pedagógica e sobre 

educar para o desenvolvimento ou para o 

conhecimento, têm constituído, portanto, o 

panorama de fundo sobre o qual se constroem as 

propostas em educação infantil.  

C) No caso das instituições de educação infantil, 

financiadas ou mantidas pelo poder público, 

significou em muitas situações atuar de forma 

compensatória para sanar as supostas faltas e 

carências das crianças e de suas famílias.  

D) Há práticas que privilegiam os cuidados 

físicos, partindo de concepções que 

compreendem a criança pequena como carente, 

frágil, dependente e passiva, e que levam à 

construção de procedimentos e rotinas rígidas, 

dependentes todo o tempo da ação direta do 

adulto. 

  

QUESTÃO 23 

O planejamento de um currículo para a educação 

infantil deve contemplar: 

A) Atividades que possam garantir um ritmo de 

aprendizagem comum a todas as crianças de um 

mesmo grupo. 

B) Situações variadas que permitam uma 

diversidade de experiências e dispensar 

avaliações para evitar comparação entre as 

crianças. 

C) Um método definido de ensino que esclareça 

para o professor como abordar cada um dos 

conteúdos preestabelecidos. 

D) A organização de tempo, espaços, rotina, 

materiais disponíveis e resultar de um projeto 

coletivo que considere o perfil da clientela. 
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QUESTÃO 24 

Em relação as práticas cotidianas na Educação 

Infantil, assinale a alternativa incorreta: 

A) Uma das características importantes da 

educação infantil é a de que ela desempenha um 

papel complexo no atendimento integral das 

crianças 

B) As políticas de educação infantil não 

precisam estar integradas com as políticas das 

secretarias de saúde, de justiça, de meio-

ambiente e outras, pois todos esses âmbitos tem 

grande expectativa com um serviço de educação 

infantil de qualidade. 

C) A promoção dos direitos das crianças à 

educação e à infância começa a ser efetivada 

desde a defesa de princípios como a equidade e 

a qualidade no atendimento até a definição da 

proposta pedagógica dos estabelecimentos de 

educação infantil enquanto promotores dos 

direitos humanos, especialmente os dos bebês e 

das crianças pequenas. 

D) Os responsáveis pela educação das crianças 

em espaços coletivos têm o compromisso de 

problematizar e viabilizar essa interlocução para 

poder qualificar o atendimento pedagógico e 

também para contribuir na defesa dos direitos 

inalienáveis das crianças. 

 

 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 25 

Preencha as lacunas corretamente:  

“As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil _______________ às 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica e reúnem princípios, fundamentos e 

procedimentos __________________ pela 

Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação, para orientar as 

políticas públicas e a elaboração, planejamento, 

execução e avaliação de propostas pedagógicas 

e curriculares de Educação Infantil”:  

A) Desvincula-se / definidos 

B) Articulam-se / indefinidos 

C) Articulam-se/definidos 

D) Desvincula-se / indefinidos 

QUESTÃO 26 

O documento As Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

2010) adota as seguintes definições para criança: 

I - A criança é um sujeito histórico e de direitos 

que, nas interações, relações e práticas cotidianas 

que vivencia, constrói sua identidade individual 

e coletiva. 

II - Criança é um adulto em miniatura; 

III - A criança deve ser entendida como um vir a 

ser, devendo sempre ser preparada para algo; 

IV - A criança é questionadora e constrói sentido 

sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura.  

Assinale a alternativa que indica todas as 

afirmativas corretas. 

A) Somente II. 

B) I e IV. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 

 

 

 

QUESTÃO 27 

Marque a alternativa incorreta:  

“Segundo o Artigo 54 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), é dever do Estado 

assegurar”: 

A) O atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a seis anos de idade. 

B) A oferta de ensino noturno regular, adequado 

às condições do adolescente trabalhador. 

C) O atendimento no ensino fundamental, 

através de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 

D) O atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino. 
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NOÇÕES BÁSICAS EM INFORMÁTICA 

QUESTÃO 28 

Sobre a compactação de arquivos:  

I – Os arquivos compactados podem ser 

transferidos mais rapidamente; 

II – Compactar arquivos faz com que eles usem 

mais espaço de armazenamento, pois seu 

tamanho é comprimido; 

III – WinRar é um dos programas mais utilizados 

para compactação e descompactação de 

arquivos; 

IV – Arquivos compactados possuem a extensão 

.xls . 

Estão corretos: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) III e IV. 

 

 

QUESTÃO 29 

Leia o texto a seguir: 

“É a tecnologia que permite guardar dados na 

internet por meio de um servidor online sempre 

disponível. Nele, o usuário pode armazenar 

arquivos, documentos e outras informações e 

também compartilhá-los com outras pessoas 

sem precisar de um HD no seu computador, 

podendo ser acessado a partir de diferentes 

computadores, celulares e tablets. Como 

exemplos temos o Google Drive e One Drive”. 

(Fonte: Site Weblink. Acesso em Abr. 2021). O 

texto se refere a: 

A) Desktop. 

B) Hardware. 

C) Pacote Office. 

D) Armazenamento de Dados em Nuvem. 

 

 

QUESTÃO 30 

Assinale com V para verdadeiro e F para falso: 

(    ) A caixa de entrada de um correio eletrônico 

armazena apenas as mensagens apagadas pelo 

usuário.  

(   ) Por padrão, todos os arquivos baixados no 

computador são armazenados na pasta 

download. No entanto, esta opção pode ser 

alterada acessando as configurações do 

navegador utilizado. 

(   ) Todos os arquivos possuem uma extensão 

que identifica o tipo de dado que ele representa. 

Por exemplo, .doc é um arquivo de imagem, .xls 

é um editor de texto. 

(    ) A tecla Nun lock do teclado tem a função de 

permitir somente a digitação em maiúsculo, o 

que pode ser utilizado para dar destaque a um 

trecho de um texto, por exemplo. 

(  ) Quando a tecla PrtSc (Print Screen) do 

teclado é pressionada o computador 

automaticamente faz a captura, ou seja, tira uma 

foto da tela. Para colar a imagem, abra o Paint, 

por exemplo, e clique em colar. 

(   )  O comando “Salvar como” é utilizado para 

fazer uma cópia do documento, podendo 

modificá-lo e manter o original intacto, ou ainda 

salvar o documento em outras versões e 

formatos, como por exemplo em .pdf . 

A sequência correta é: 

A) V-V-F-V-V-F 

B) V-F-V-F-F-F 

C) F-V-F-F-V-V 

D) F-F-V-F-F-V 
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