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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 

1  - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 10 – Páginas 1 e 2 

2  - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS: Questões de 11 a 15 – Página 3 

3  - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO: Questões de 16 a 20 – Páginas 3 e 4 

4  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 21 a 30 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

Vício da fala 

Para dizerem milho dizem mio 

Para melhor dizem mió 

Para pior pió 

Para telha dizem teia 

Para telhado dizem teiado 

E vão fazendo telhados. 

Oswald de Andrade.  

ANDRADE, O. Poesias reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971. 

 

 

01 – O aspecto que mais chama a atenção no poema 
de Oswald de Andrade é a sua linguagem.  

Sobre ela é CORRETO afirmar que: 

A) É possível afirmar que existe ironia no uso de 
palavras fora do padrão culto da Língua Portuguesa. 

B) O uso de palavras escritas em discordância com a 
gramática normativa está pautado no reconhecimento 
dessas formas como parte integrante da variação 
natural do idioma. 

C) A linguagem utilizada pelo poeta faz parte do padrão 
de sua infância interiorana, por essa razão a 
construção do mesmo é uma homenagem às suas 
raízes. 

D) Por ser parte de uma elite intelectualizada, Oswald de 
Andrade chama a atenção para empobrecimento de 
seu idioma por meio de formas que não estão em 
consonância com a variação mais culta do idioma. 

E) Oswald de Andrade dá mostras claras de preconceito 
linguístico ao ridicularizar vocabulário usado por 
camadas mais populares. 

 

 

02 – “E vão fazendo telhados”.  

A palavra destacada está sendo usada de maneira 
metafórica ao representar:  

A) Novas possibilidades de linguagem que fogem à 
norma padrão e que muitas vezes se tornam tão ou 
mais importante que a mesma. 

B) Uma referência à construção civil, camada da 
sociedade de onde provém a maioria das pessoas 
que se comunicam dessa maneira. 

C) Uma crítica à essa maneira curiosa de comunicação, 
já que a palavra “telhado” representa algo sem 
sustentação. 

D) Uma constatação de sua superioridade lingüística, já 
que evidencia um contraste com as palavras 
anteriores, que estão sendo usadas de maneira 
equivocada. 

E) A enaltação a esses estratos sociais que representam 
a força produtiva da nação. 

 

03 – Na frase “E vão fazendo telhados” é utilizada a 
figura de linguagem conhecida como metáfora.  

Em qual das alternativas abaixo a relação entre 
figura de linguagem usada e seu nome respectivo 
entre parênteses está CORRETA? 

A) “Meu pensamento é um rio subterrâneo”. 
(Personificação) 

B) Foi descoberto um novo Picasso no interior da 
França. (Metáfora) 

C) Recebeu um doce abraço de sua mãe. (Sinestesia) 

D) Faltou com a verdade em seu depoimento. 
(Hipérbole) 

E) O jardim olhava as crianças sem dizer nada. 
(Metonímia)  

 

04 - Sobre a repetição da preposição “para” no 
poema acima, é possível afirmar que: 

A) Trata-se de uma figura de sintaxe chamada anáfora. 

B) Nesse contexto é utilizada com o sentido de 
finalidade. 

C) Representa pobreza de vocabulário de seu autor, que 
deveria ter diversificado sua linguagem com o mesmo 
intuito. 

D) Por abordar temática de linguagem de camadas mais 
humildes da população, essa repetição ajudaria na 
construção de um texto mais pobre linguística. 

E) Por tratar-se de um poeta modernista, a 
desconstrução com visíveis problemas de coesão é 
característica comum dos autores do período. 

 

05 – Em “E vão fazendo telhados”, a conjunção “E” 
assume valor de adição.  

Assinale a alternativa que a conjunção destacada 
apresente o mesmo valor semântico: 

A) “Penso, logo existo”.   

B) Venci porque sou a melhor cozinheira 

C) Se estivessem aptos, teriam conseguido seus 
objetivos. 

D) Gosta de chocolate, mas também de vegetais. 

E) Estava bem porque dormi. 
 

 Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

Samba Do Approach 

Venha provar meu brunch 

Saiba que eu tenho approach 

Na hora do lunch 

Eu ando de ferryboat... 
 

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tech 

Toda hora rola um insight 

Já fui fã do Jethro Tull 

Hoje me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash... 
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Venha provar meu brunch 

Saiba que eu tenho approach 

Na hora do lunch 

Eu ando de ferryboat... 
 

Fica ligado no link 

Que eu vou confessar mylove 

Depois do décimo drink 

Só um bom e velho engov 

Eu tirei o meu greencard 

E fui prá Miami Beach 

Posso não ser pop-star 

Mas já sou um noveau-riche... 
 

Venha provar meu brunch 

Saiba que eu tenho approach 

Na hora do lunch 

Eu ando de ferryboat... 
 

Eu tenho sex-appeal 

Saca só meu background 

Veloz como Damon Hill 

Tenaz como Fittipaldi 

Não dispenso um happyend 

Quero jogar no dreamteam 

De dia um macho man 

E de noite, dragqueen... 
 

Venha provar meu brunch 

Saiba que eu tenho approach 

Na hora do lunch 

Eu ando de ferryboat... 

Zeca Baleiro 
  
 

06 – A principal característica da letra da canção 
“Samba do Approach” é o excesso de palavras de 
outros idiomas misturadas à língua portuguesa.  

Isso se deve à:  

A) Valorização por parte do autor da cultura dos países 
desenvolvidos. 

B) Ironia ao costume brasileiro de cultuar o que é 
estrangeiro. 

C) Constatação de que cada vez mais somos 
dependentes de vocábulos oriundos de outros 
idiomas. 

D) Uma questão de estilo deste compositor, algo já 
repetido em outras ocasiões. 

E) Reflexo de uma tendência comum em músicas deste 
período. 

 

07 – Existe na língua portuguesa um processo de 
formação de novas palavras chamado 
“estrangeirismo”, ou seja, usar em nosso idioma 
vocábulos de outras línguas. Isso é recorrente por 
algumas razões. 

Qual dos motivos abaixo NÃO se adequaria ao caso? 

A) Ausência de palavras que sejam correspondentes em 
língua portuguesa. 

B) Culto à cultura de outros países. 

C) Falta de criatividade dos falantes para criar palavras 
que sejam correspondentes. 

D) Valorização da sonoridade de idiomas estrangeiros. 

E) Status que um idioma de país desenvolvido pode 
fornecer ao idioma local. 

 

08 – Muitos idiomas estrangeiros já forneceram 
palavras ao português brasileiro, em virtude de 
línguas indígenas locais que já habitavam o país, por 
povos europeus imigrantes ou africanos que aqui 
vieram por questões escravocratas.  

Nesta canção, os vocábulos estrangeiros, em virtude 
de sua escrita, tem sua origem em sua maioria em: 

A) Inglês    

B) Francês 

C) Espanhol    

D) Alemão 

E) Italiano 

 
 
09 – Além do estrangeirismo, existem vários outros 
processos que servem para a criação de novas 
palavras.  
Assinale a alternativa que apresente a 
correspondência INCORRETA entre o substantivo e o 
processo utilizado em sua formação: 

A) Anoitecer (derivação parassintética) 

B) Deslealmente (derivação prefixal e sufixal) 

C) Dança (derivação regressiva) 

D) Vice-prefeito (composição por justaposição) 

E) Aguardente (composição por aglutinação) 

 

10 – Em algumas ocasiões, o excesso de termos em 
outro idioma pode dificultar a compreensão da letra. 
Pode-se afirmar que o eu-lírico da canção: 

A) Demonstra insegurança no trato com as pessoas e o 
uso dessas palavras o está auxiliando a criar uma 
atmosfera de proteção. 

B) Quer mostrar conhecimento e diferentes habilidades 
por meio de experiências vividas por ele e de 
qualidades que o mesmo possui estes sendo 
exemplificados pelas palavras estrangeiras. 

C) Mostra falta de humildade ao usar palavras que são 
acessíveis a poucas pessoas. 

D) Evidencia problemas com a língua nacional, vendo 
em palavras estrangeiras uma forma mais eficaz de 
comunicação. 

E) Mesmo usando várias palavras estrangeiras, usa-as 
incorretamente, não tendo um contexto muito claro de 
comunicação. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                         
ATUALIDADES 

11 – O governo de Cuba informou em 14/11/2018 que 
decidiu sair do programa social Mais Médicos, 
citando "referências diretas, depreciativas e 
ameaçadoras" feitas pelo presidente eleito Jair 
Bolsonaro à presença dos médicos cubanos no 
Brasil. O presidente eleito afirmou pelo Twitter que o 
governo cubano não aceitou as condições 
estabelecidas para manter o programa Mais Médicos. 
Cuba enviava profissionais para atuar no Brasil 
desde o ano de: 

A) 2010   B) 2011   C) 2012 

D) 2013  E) 2015 
 

12 – Bolsonaro e Mourão foram eleitos no dia 28 de 
outubro, após receberem 57,7 milhões de votos 
(55,13%) e derrotarem a chapa de Fernando Haddad 
(PT) e Manuela D'Ávila (PCdoB), que recebeu 47 
milhões de votos (44,87%). A posse de Bolsonaro 
como presidente da República e de Mourão como 
vice acontecerá em 1º de janeiro, em Brasília, e o 
mandato deles vai até 31 de dezembro de 2022. 
Porém, antes disso, deve ocorrer o ato de 
diplomação, que confirma que os candidatos eleitos 
cumpriram todas as formalidades previstas em lei. A 
data marcada para a cerimônia de diplomação do 
presidente eleito é: 

A) 5 de dezembro de 2018 

B) 10 de dezembro de 2018 

C) 11 de dezembro de 2018 

D) 12 de dezembro de 2018 

E) 20 de dezembro de 2018 
 

13 – O incêndio chamado "Camp Fire", que está 
situado 280 km ao nordeste de San Francisco já é o 
mais mortífero da história do estado de Califórnia, 
além do mais destrutivo por ter arrasado 8.917 
edifícios. Uma cidade ficou completamente arrasada 
pela conflagração, se encontra aos pés da Sierra 
Nevada, no norte da Califórnia. Assinale a alternativa 
CORRETA que indique o nome desta cidade, ao norte 
de Califórnia, onde ocorre o incêndio chamado 
"Camp Fire": 

A) Paradise   B) Nevada 

C) Alabama   D) São Francisco 

E) Las Vegas 
 

14 – Stan Lee, roteirista e editor da Marvel Comics, 
teve sua morte confirmada em 12/11/2018. Ele 
passou mal em sua casa em Los Angeles, nos EUA, e 
foi levado ao hospital, onde morreu. Ele sofria de 
pneumonia e de problemas nos olhos. Stan Lee 
nasceu em Nova York, nos Estados Unidos. 
Começou a trabalhar em HQs com o pseudônimo de 
Stan Lee em 1939. Assinale a alternativa CORRETA 
que indique o ano em que Stan Lee nasceu: 

A) 1921   B) 1922   C) 1928 

D) 1933  E) 1923 
 

15 – De acordo com o site oficial do município de 
Forquilhinha, a bandeira do Município compõe-se 
das cores verde e vermelha, separadas por uma 
forquilha estilizada na cor branca, onde sobressaem 
três estrelas amarelas, contornadas em preto. 

Analise os itens abaixo: 

I. A cor verde representa a riqueza da terra e a atividade 
agrícola.  

II. A cor vermelha sugere o dinamismo e o espírito 
progressista da gente forquilhinhense. 

III. A forquilha, imagem-símbolo, representa convergência e 
união de esforços.  

IV. A cor branca representa a Paz, que foi fundamental na 
fundação, crescimento e emancipação do Município. 

V. As três estrelas lembram as etnias responsáveis pela 
colonização do Município. 

Com relação ao disposto no site oficial de 
Forquilhinha, estão CORRETOS os itens: 

A) Apenas os itens I, II e IV 

B) Apenas os itens IV e V 

C) Apenas os itens, I, II, III e IV 

D) Apenas os itens I, II, III e V 

E) Todos os itens estão corretos 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA EDUCAÇÃO 

16 – Quando se trata do contexto “avaliação” alguns 
autores chamam atenção para a necessidade de, na 
elaboração do PPP, se pensar a avaliação nas suas 
quatro principais dimensões, sendo estas: 

I. Avaliação do progresso dos alunos, que implica em 
conhecer suas necessidades ou capacidades, julgar seus 
avanços e indicações para prosseguimento de estudos, 
bem como em relação à conclusão de um ciclo ou mesmo 
de um curso; 

II. Avaliação, tendo em vista melhorar o ensino, ou seja, 
refletir sobre adequação e qualidade dos materiais 
didáticos; utilidade e eficácia das estratégias de ensino; 
organização e sequência dos conteúdos de ensino, entre 
outros; 

III. Avaliação das condições de funcionamento da instituição 
escolar: dias letivos, ausência dos professores, condições 
de funcionamento dos diferentes equipamentos escolares, 
entre outros; 

IV. Avaliação dos aspectos relacionados com a política e 
administração do sistema escolar, como por exemplo: 
qualidade da educação oferecida pela escola; 
desempenho profissional do pessoal docente e técnico 
administrativo, entre outros. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item IV está incorreto 

B) O item IV é o único correto 

C) Apenas os itens I e II estão corretos 

D) Apenas os itens III e IV estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos. 
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17 – De acordo com o que está descrito na BNCC, 
com base nos marcos legais que embasam este 
documento, a LDB, no Inciso IV de seu Artigo 9º, 
afirma que cabe à União "estabelecer, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes para a 
Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino 
Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar formação básica 
comum." Nesse artigo, a LDB deixa claros dois 
conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da 
questão curricular no Brasil. O primeiro, já 
antecipado pela Constituição, estabelece a relação 
entre o que é básico-comum e o que é diverso em 
matéria curricular: as competências e diretrizes são 
comuns, os currículos são diversos.  

A relação entre o que é básico-comum e o que é 
diverso é retomada: 

A) No Artigo 205 da Constituição Federal de 1988. 

B) No Artigo 26 da LDB. 

C) No Parecer CNE/CEB nº 7/2010. 

D) Na Lei nº 13.005/2014, do Plano Nacional da 
Educação. (PNE). 

E) Na Lei nº 13.415/2017, em seu Art. 34. 

 

18 – De acordo com alguns pressupostos, é notório 
afirmar que a Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, 
em sua gênese, pressupõe uma natureza social da 
aprendizagem, ou seja, é por meio das interações 
sociais que o indivíduo desenvolve suas funções 
psicológicas superiores. Portanto, de acordo com 
Vygotsky, é possível afirmar que: 

A) A aprendizagem só acontece por meio da linguagem 
de signos. 

B) O aprendizado humano é uma fase da qual todos 
passamos de um processo para uma perfeição. 

C) O aprendizado humano pressupõe uma natureza 
social específica e um processo através do qual as 
crianças penetram na vida intelectual daqueles que 
as cercam. 

D) A aprendizagem não é uma primazia do princípio 
social do conhecimento sobre o princípio natural-
biológico do saber. 

E) O processo de ensino-aprendizagem não responde 
ao momento da apropriação e assimilação de 
conteúdos no processo de resultados. 

 

19 – Partindo de uma abordagem totalmente teórica é 
notório afirmar que o paradigma de pesquisa 
histórico-cultural de Vygotsky foi concebido dentro 
de um quadro teórico. Sendo que o paradigma 
histórico-cultural de pesquisa de Vygotsky assumiu 
a posição de que a realidade é inerentemente 
material e dialética. Este contexto refere-se a um 
determinado quadro teórico sendo ele: 

I. Do materialismo dialético.  

II. Da concepção materialista da história. 

III. De uma educação específica. 

IV. Da ação transdisciplinar. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Apenas o item I está incorreto 

C) Apenas os itens III e IV estão corretos 

D) Apenas os itens I e II estão corretos 

E) Apenas os itens II e IV estão corretos 

  

20 – “A Educação Inclusiva é um sistema de 
educação e ensino em que todos os alunos com 
necessidades educacionais especiais, incluindo os 
alunos com deficiência, frequentam as escolas 
comuns, da rede pública ou privada, com colegas 
sem deficiência”. De acordo com o Parecer CNE/CEB 
(Conselho Nacional de Educação/Câmara de 
Educação Básica), nº 2, de 11 de setembro de 2001, 
os alunos com necessidades educacionais especiais 
são aqueles que, durante o processo educacional, 
apresentarem: 

I. Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações 
no processo de desenvolvimento que dificultem o 
acompanhamento das atividades curriculares;  

II. Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas 
dos demais alunos; 

III. Altas habilidades/superdotação, ou seja, grande facilidade 
de aprendizagem. 

IV. Qualquer deficiência física. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Somente os itens II  e IV estão corretos 

C) Somente os itens III e IV estão incorretos 

D) Somente o item I está incorreto 

E) Somente o item IV está incorreto. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

21 – O projeto político-pedagógico é o elemento que 
norteia todo o trabalho dos membros da escola. Nele 
devem estar contidas todas _______ do que se 
pretende e o que deve ser feito para se chegar aonde 
se quer, buscando assim a construção de uma 
________ da educação. 

Marque o item que completa os espaços de forma 
CORRETA: 

A) As metas e planejamento / realidade sólida. 

B) As ideias / base. 

C) As informações / meta. 

D) As experiências / política.  

E) As fontes / realidade. 

 

22 – com o propósito de balizar a qualidade da 
educação, a BNCC visa garantir o direito de crianças 
e jovens a uma educação que promova pleno 
desenvolvimento com foco na formação de cidadãos 
críticos e participativos.  
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Sendo assim, seu principal objetivo é: 

A) Estabelecer e/ou reencaminhar as políticas públicas 
nacionais que envolvem a avaliação da Educação 
Básica, a produção de práticas de formação inicial e 
continuada de professores. 

B) Promover a equidade na educação, na medida em 
que garante aos alunos o acesso ao mesmo conteúdo 
nas escolas de todo o país, e, com isso, reverter a 
histórica situação de exclusão social. 

C) Organizar as aprendizagens em competências e 
habilidades, direcionando a formação integral de 
todos os estudantes em suas adequadas dimensões. 

D) Determinar metas para a política educacional até 
2024, especificando estratégias entre a criação de 
uma base curricular comum. 

E) Compartilhar com o público a elaboração da base, 
estabelecendo canais e formas de participação nesse 
processo. 

 

23 – De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, as práticas 
pedagógicas que compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores 
as interações e a brincadeira. Desde então, as 
instituições de Educação Infantil devem criar 
procedimentos para acompanhamento do trabalho 
pedagógico e para avaliação do desenvolvimento 
das crianças, sem objetivo de: 

A) Aprendizagem, relação e aproximação. 

B) Seleção, promoção ou classificação. 

C) Interação, promoção e produção. 

D) Reprodução, descrição e aprendizagem. 

E) Nenhuma das alternativas. 
 

24 – De acordo com os Parâmetros de Qualidade da 
Educação Infantil, um sistema educacional de 
qualidade é aquele em que as instâncias 
responsáveis pela gestão respeitam a legislação 
vigente. A partir do debate mais geral sobre a 
qualidade na educação e mais especificamente em 
relação ao atendimento na Educação Infantil, é 
possível extrair algumas conclusões: 

I. A qualidade é um conceito socialmente construído, sujeito 
a constantes negociações; 

II. Depende do contexto; 

III. Baseia-se em direitos, necessidades, demandas, 
conhecimentos e possibilidades; 

IV. A definição de critérios de qualidade está constantemente 
tensionada por essas diferentes perspectivas. 

V. A definição de infância é profundamente subjetivista 
quando, por exemplo, vê as relações entre o indivíduo e a 
realidade externa como um processo de atribuição de 
significados. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos.  

B) Apenas o item I está correto. 

C) Apenas o item II está incorreto. 

D) Apenas o item III está correto. 

E) Apenas o item V está incorreto. 

25 – O Artigo 29 da Lei nº 9.394, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional foi 
atualizado, de acordo com a Redação dada pela Lei 
nº 12.796, de 2013.  

Desta forma, assinale a alternativa CORRETA que 
contém o artigo atualizado: 

A) A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade 

B) A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da 
comunidade.     

C) A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança de até 4 (quatro) anos, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da 
comunidade. 

D) A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança de até 3 (três) anos, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da 
comunidade.  

E) A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento 
formal da criança de até 6 (seis) anos, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da sociedade.    

 

26 – De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), em seu Art. 54, “é dever do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente”: 

I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para 
os que a ele não tiveram acesso na idade própria;  

II. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio;  

III. Atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 
a seis anos de idade;  

V. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa 
e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos. 

C) Apenas os Itens I, II e V estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos 

E) Apenas o item IV está incorreto 
 

27 – É reconhecida como documentação específica 
que permita às famílias conhecer o trabalho da 
instituição junto às crianças e os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança na 
Educação Infantil. 
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Estamos falando: 

A) Da LDB   B) Do plano de aula  

C) Da avaliação   D) Da BNCC  

E) Do PPP 
 

28 – Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 
Educação Infantil para os sistemas educacionais 
deverão contemplar aspectos unanimemente 
apontados como relevantes para a melhoria 
permanente da qualidade do atendimento às 
crianças, a saber: 

I. As políticas para a Educação Infantil, sua implementação 
e acompanhamento; 

II. As propostas pedagógicas das instituições de Educação 
Infantil; 

III. A relação preestabelecida com os órgão públicos e as 
famílias das crianças; 

IV. A formação regular e continuada dos professores e 
demais profissionais; 

V. A infraestrutura necessária ao funcionamento dessas 
instituições. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos.  

B) Apenas o item I está incorreto. 

C) Apenas os itens III e V estão incorretos.  

D) Apenas o item III está incorreto. 

E) Nenhum item está correto. 
 

29 – Quanto à gestão das instituições de Educação 
Infantil: 

I. Os gestores atuam em estreita ordem de consonância 
com profissionais sob sua responsabilidade, famílias e 
representantes da comunidade local, exercendo papel 
fundamental no sentido de garantir que as instituições de 
Educação Infantil atendam sua demanda apenas no 
tempo preestabelecido de atendimento. 

II. A gestão das instituições de Educação Infantil é de 
responsabilidade de profissionais que exercem os cargos 
de direção, administração, coordenação pedagógica ou 
coordenação- geral. 

III. A organização em agrupamentos ou turmas de crianças 
nas instituições de Educação Infantil é flexível e deve 
estar prevista na proposta pedagógica da instituição. 

IV. As instituições de Educação Infantil funcionam durante o 
dia, em período parcial ou integral, sem exceder o tempo 
que a criança passa com a família. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Nenhum item está incorreto. 

B) Todos os itens estão incorretos. 

C) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

D) Apenas o item I está incorreto. 

E) Apenas o item III está incorreto. 
 

30 – Quanto a sequência de atividades realizadas na 
instituição de Educação Infantil, classifique as 
informações abaixo como (V) verdadeiras ou (F) 
falsas: 

(     )  São planejadas e orientadas com o objetivo de promover 
uma aprendizagem específica e definida.  

(     )  São sequenciadas com intenção de oferecer desafios com 
graus diferentes de complexidade para que as crianças 
possam ir paulatinamente resolvendo problemas a partir 
de diferentes proposições.  

(    )  São atividades diversificadas ou ambientes padronizados 
por temas ou materiais à escolha da criança, incluindo 
momentos para que as crianças possam refletir sozinhas; 

(     )  Estas sequências derivam de um conteúdo retirado de um 
dos eixos a serem trabalhados e estão necessariamente 
dentro de um contexto específico. 

Marque a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, F   B) F, V, V, V 

C) V, F, V, V   D) V, V, F, V 

E) V, V, V, V 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

21 – O PPP está sempre em construção, justamente 
porque é decorrente de situações que envolvem o 
cotidiano escolar, ou seja, de processos 
educacionais vividos constantemente no contexto da 
escola e no seu entorno. Sendo então CORRETO 
afirmar que ele: 

A) Requer, portanto, não ser planejado e executado de 
forma coletiva e, se realizado participativamente, 
oferece garantia da qualidade esperada no processo 
de ensino-aprendizagem. 

B) Deve ser planejado de forma não coletiva e, quanto a 
sua organização deverá oferecer garantias 
inesperadas no processo de ensino-aprendizagem 

C) Não requer, que seja executado de forma coletiva e, 
se realizado individualmente, não ofereça garantias 
da qualidade esperada no na aprendizagem 

D) Sua execução e planejamento deve ser realizado 
imparcialmente com a gestão diretiva para garantira 
qualidade do currículo no processo de ensino-
aprendizagem 

E) Requer, portanto, ser planejado e executado de forma 
coletiva e, ser realizado participativamente, oferece 
garantia da qualidade esperada no processo de 
ensino-aprendizagem 

 

22 – Em síntese de contexto, consta nos PCN que o 
professor deve ter propostas claras sobre o que, 
quando e como ensinar e avaliar, a fim de possibilitar 
o planejamento de atividades de ensino para a 
aprendizagem de maneira adequada e coerente com 
seus objetivos. É a partir dessas determinações que 
o professor elabora a programação diária de sala de 
aula e organiza sua ____ de maneira a propor 
situações de aprendizagem ajustadas às ____dos 
alunos. 

Assinale a alternativa que completa os espaços de 
forma CORRETA: 

A) Intervenção / capacidades cognitivas 

B) Vida / vidas 

C) Disciplina / interações 

D) Mediação / dificuldades 

E) Ação / complexidades 
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23 – O PPP da escola deve servir de base para o 
desenvolvimento do trabalho pedagógico, bem como 
para o acompanhamento e a orientação do trabalho 
docente. Para tanto, deve ser: 

A) Um documento que determina a proposta pedagógica 
da Educação Infantil, considere os seguintes 
aspectos: a criança como centro do planejamento 
curricular; a criança como sujeito histórico e de 
conhecimentos, interações e práticas cotidianas. 

B) Um documento que salienta o desenvolvimento das  
capacidades relativas à expressão, à comunicação, à 
interação social, ao pensamento, à ética e à estética 
da educação. 

C) Um documento vivo, presente no cotidiano da escola, 
de modo a refletir as ações desenvolvidas, servindo 
como base de apoio à organização da dinâmica 
pedagógica, sustentada pela gestão escolar. 

D) Um documento de reconhecimento de que a 
educação começa nos primeiros anos de vida, um 
direito assegurado pela Constituição Federal de 1988, 
o que é reafirmado no Estatuto da Criança e do 
Adolescente de 1990. 

E) Um documento de apoio que referencia a 
organização e o funcionamento dos sistemas de 
ensino com o objetivo de melhorar a qual idade da 
Educação Infantil oferecida no Brasil, propondo 
requisitos necessários para o desenvolvimento 
integral da criança até seis anos. 

 

24 – A língua é um sistema que se estrutura no uso, 
escrito e falado, sempre contextualizado. Desde 
então, a condição básica para o uso escrito da língua 
é: 

A) Apropriação do sistema alfabético. 

B) Compreensão dos textos lidos. 

C) Habilidades de uso geral. 

D) Linguagens cognitivas 

E) Funções sociais da escrita. 
 

25 – De acordo com a Lei no 9.394/1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, em seu Art. 32. O ensino fundamental 
obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito 
na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 
idade, terá por objetivo a formação básica do 
cidadão, mediante:  

I. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 
como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 
e do cálculo;  

II. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade;  

III. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a adequação de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores;  

IV. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que 
se assenta a vida social.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Apenas o item II está correto 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos 

D) Apenas os itens I e III estão incorretos 

E) Apenas o item III está incorreto 
 

26 – De acordo com a BNCC, nas áreas que abrigam 
mais de um componente curricular (Linguagens e 
Ciências Humanas), também são definidas 
_____________ (Língua Portuguesa, Arte, Educação 
Física, Língua Inglesa, Geografia e História) a ser 
desenvolvidas pelos alunos ao longo dessa etapa de 
escolarização.  

Assinale a alternativa que completa os espaços de 
forma CORRETA: 

A) Competências específicas do componente 

B) Competências específicas de área 

C) Competências gerais da base nacional 

D) Competências específicas do currículo 

E) Competências gerais da aprendizagem 
 

27 – Leia o texto abaixo:  

Embora os indivíduos tendam, em função de sua natureza, 
a desenvolver capacidades de maneira heterogênea, é 
importante salientar que a escola tem como função 
potencializar o desenvolvimento de todas as capacidades, de 
modo a tornar o ensino mais humano, mais ético. Este 
documento, na explicitação das mencionadas capacidades, 
apresentam inicialmente os Objetivos Gerais do ensino 
fundamental, que são as grandes metas educacionais que 
orientam a estruturação curricular. A partir deles são definidos 
os Objetivos Gerais de Área, os dos Temas Transversais, bem 
como o desdobramento que estes devem receber no primeiro e 
no segundo ciclos, como form a de conduzir às conquistas 
intermediárias necessárias ao alcance dos objetivos gerais. 

A afirmação acima pertence ao documento: 

A) BNCC – Base Nacional Comum Curricular 

B) PCN – Os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

C) DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 

D) LDB - Lei das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 

E) PNIDCN – Plano Nacional de Implementação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

28 – De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, em seu Art. 61. 
Consideram-se profissionais da educação escolar 
básica os que, nela estando em efetivo exercício e 
tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 

I. Professores habilitados em nível médio ou superior para a 
docência na educação infantil e nos ensinos fundamental 
e médio;  

II. Aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades. 

III. Trabalhadores em educação portadores de diploma de 
pedagogia, com habilitação em administração, 
planejamento, supervisão, inspeção e orientação 
educacional, bem como com títulos de mestrado ou 
doutorado nas mesmas áreas;  

IV. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de 
curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim;  
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V. Profissionais graduados que tenham feito 
complementação pedagógica, conforme disposto pelo 
Conselho Nacional de Educação. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item IV está incorreto. 

B) Apenas o item III está incorreto 

C) Apenas o item II está incorreto 

D) Apenas o item I está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos 
 

29 – O PPP deve ser baseado na construção de 
parcerias com a comunidade tendo como uma de 
suas metas o desenvolvimento da cidadania e a 
construção da identidade da escola. O PPP define a 
intencionalidade e as estratégias da escola. Porém, 
só poderá ser percebido dessa maneira, se assumir 
uma estratégia de: 

A) Trabalho em equipe, baseado na socialização. 

B) Gestão democrática, ou seja, se for baseado na 
coletividade. 

C) Gestão financeira da escola 

D) Gestão de trabalho por projetos 

E) Gestão escolar, baseada na coletividade. 
 

30 – Segundo a BNCC o contexto do Ensino 
Fundamental na Educação Básica, percebe-se que ao 
longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a 
progressão do conhecimento ocorre: 

A) Pela consolidação das aprendizagens anteriores e 
pela ampliação das práticas de linguagem e da 
experiência estética e intercultural das crianças, 
considerando tanto seus interesses e suas 
expectativas quanto o que ainda precisam aprender.  

B) Ao longo desse período, os alunos passam por uma 
transição de mudanças relacionadas a aspectos 
físicos, psíquicos, cognitivos, afetivos, sociais, 
emocionais, entre outros. 

C) Nessa direção, a escola pode contribuir para o 
delineamento do projeto de vida dos estudantes,ao 
estabelecer uma articulação não somente com os 
anseios desses jovens em relação ao seu futuro. 

D) Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, 
atitudes e valores culturais, morais e éticos. 

E) Nenhum item está correto. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS         
PROFESSOR DE ARTES 

21 – Quanto ao estudo da Arte no Ensino 
Fundamental, o componente curricular Arte está 
centrado em algumas linguagens. Essas linguagens 
articulam saberes referentes a produtos e fenômenos 
artísticos e envolvem as práticas de criar, ler, 
produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre 
formas artísticas. Desde então, as formas de 
linguagens são: 

A) Arte da Dança, da Música e do Teatro. 

B) Representar, Articular e Pintar. 

C) Artes visuais, a Dança, a Música e o Teatro. 

D) Arte de cantar, dançar e falar com a alma. 

E) Artes visuais, a Música e o Teatro e a Arte do Corpo. 
 

22 – De acordo com os PCNs em Arte “Aprender arte 
é desenvolver progressivamente um percurso de 
criação pessoal cultivado, ou seja, mobilizado pelas 
interações que o aluno realiza no ambiente natural e 
sociocultural”. Tais interações são realizadas: 

I. Com pessoas que trazem informações para o processo de 
aprendizagem (outros alunos, professores, artistas, 
especialistas); 

II. Com obras de arte (acervos, mostras, apresentações, 
espetáculos); 

III. Com motivações entorno de manual e livros; 

IV. Com fontes de informação e comunicação (reproduções, 
textos, vídeos, gravações, rádio, televisão, discos, 
Internet); 

V. Com os próprios trabalhos e os dos colegas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item V está incorreto. 

B) Nenhum item está incorreto 

C) Todos itens estão incorretos. 

D) Apenas os itens II, III, IV estão corretos. 

E) Somente o item III está incorreto 
 

23 – Sobre a avaliação em Arte, classifique os itens 
abaixo como (V) verdadeiros ou (F) falsos: 

(     )  Ao avaliar, o professor precisa considerar a história do 
processo pessoal de cada aluno e sua relação com as 
atividades desenvolvidas na escola, observando os 
trabalhos e seus registros (sonoros, textuais, audiovisuais, 
informatizados). 

(     ) Avaliar é uma ação pedagógica guiada pela atribuição de 
valor apurada e responsável que o professor realiza das 
atividades dos alunos.  

(     ) Avaliar implica conhecer como os conteúdos de Arte são 
assimilados pelos estudantes a cada momento da 
escolaridade e reconhecer os limites e a flexibilidade 
necessários para dar oportunidade à coexistência de 
distintos níveis de aprendizagem em um mesmo grupo de 
alunos.  

(     ) Avaliar é também considerar o modo de ensinar os 
conteúdos que estão em jogo nas situações de 
aprendizagem. 

(     )  Da mesma maneira que na apresentação dos conteúdos, 
as indicações para a avaliação estão divididas por ciclos, 
em face da possibilidade das indicações das linguagens 
artísticas a critério das escolas e da sua sequência no 
andamento curricular. 

Marque a sequência CORRETA:  

A) V, V, V, V, F   B) V, V, V, F, V 

C) V, V, F, V, V   D) V, F, V, F, V 

E) V, V, V, V, V 
 

24 – Segundo o ECA no Art. 53. A criança e o 
adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 
o exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho, assegurando-se-lhes: 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; 



 

 PS Concursos | www.psconcursos.com.br                                                                                      PROCESSO SELETIVO 001/2018 – FORQUILHINHA/SC. 

Página 9 
 

II. Direito de ser respeitado por seus educadores; 

III. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 
às instâncias escolares superiores; 

IV. Direito a acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 
cada um; 

V. Direito de organização e participação em entidades 
estudantis. 

Marque o item que NÃO faz parte do Art. 53 desta 
Lei: 

A) O item I   B) O item II 

C) O item III   D) O item IV 

E) O item V 

 

25 – Segundo a LDB, Lei nº 9.394/1996, leia os itens 
abaixo:  

I. Art. 22.  A educação básica poderá organizar-se em 
séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância 
regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com 
base na idade, na competência e em outros critérios, ou 
por forma diversa de organização, sempre que o interesse 
do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

II. Art. 23. A educação básica tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania e 
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores.  

Assinale a alternativa com a informação CORRETA: 

A) Os artigos pertencem a esta Lei e estão totalmente 
corretos, inclusive sua numeração. 

B) Os artigos pertencem a esta Lei, mas estão com a 
numeração incorreta. 

C) Nenhum dos dois artigos fazem parte desta Lei. 

D) Os dois itens estão corretos e fazem parte da LDB, 
porém eles não são artigos, e sim incisos da Lei. 

E) O segundo item faz parte do parágrafo único do Art. 
22, e não se constitui um artigo. 

 

26 – Quanto ao ensino da Arte, leia os itens abaixo: 

I. A Arte como conhecimento está perfeitamente ligada à 
formação integral do educando, onde ele se expressa 
através de elementos verbais e não-verbais, em reposta a 
realidade que ele mesmo pode transformar. 

II. Vivenciando experiências artísticas, os alunos 
desenvolvem a percepção e senso estético para a 
compreensão do mundo, tendo um dialogo mais efetivo 
com a realidade 

III. Dentro de uma metodologia inovadora em Arte, precisa-se 
envolver a prática, a apreciação estética e o 
conhecimento histórico, articulado em seu contexto social. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto.  

B) Apenas o item I está incorreto. 

C) Apenas o item I está correto. 

D) Nenhum Item está correto. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

27 – Quando uma das propostas de ensino for dança 
na escola, é de suma importância “oferecer ao aluno 
a oportunidade de elaborar seus próprios 
movimentos e ser agente do conhecimento”. A dança 
pode desenvolver a iniciativa e a autonomia, 
qualidades voltadas à liberdade de ser e estar no 
mundo. Desta forma, está CORRETO afirmar que: 

I. É oportuno destacar que nas aulas de dança deve-se 
priorizar a execução de movimentos corretos e perfeitos. 

II. Os seres humanos nunca serão padronizados, 
principalmente por influência dos meios de comunicação. 

III. O movimento não é uma forma de expressão e sim de 
comunicação, objetivando o aluno a tornar-se um cidadão 
crítico, participativo e capaz de expressar-se em variadas 
linguagens corporais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Nenhum item está correto. 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Somente o item II está incorreto 

E) Apenas o item I está incorreto 
 

28 – Assinale o item que faz parte das Competências 
Específicas de Arte para o Ensino Fundamental na 
BNCC: 

A) Compreender a Arte como empreendimento humano, 
e o conhecimento artístico como provisório, cultural e 
histórico.  

B) Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o 
trabalho coletivo e colaborativo nas artes. 

C) Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens 
artísticas e modos de interação social, para 
compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em 
práticas de forma ética, crítica e responsável. 

D) Utilizar processos e ferramentas inclusive tecnologias 
digitais disponíveis, para modelar e desenvolver 
hábitos sociais, artísticos e de outras áreas de 
conhecimento, validando estratégias e resultados 
culturais. 

E) Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e 
bem-estar, compreendendo-se na diversidade 
humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, 
recorrendo aos conhecimentos da Arte na educação. 

 

29 – Quanto ao Art. 26, da LDB Lei no 9.394/1996 “Os 
currículos da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter base 
nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento 
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e dos educandos.” 

São parágrafos deste artigo: 

I. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da 
matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e 
da realidade social e política, especialmente da República 
Federativa do Brasil, observado, na educação infantil, o 
disposto no art. 31, no ensino fundamental, o disposto no 
art. 32, e no ensino médio, o disposto no art. 36.  
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II. O ensino da arte, especialmente em suas expressões 
regionais, constituirá componente curricular obrigatório da 
educação básica. 

III. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as 
linguagens que constituirão o componente curricular de 
que trata o § 2º deste artigo.   

IV. A exibição de filmes de produção nacional constituirá 
componente curricular complementar integrado à proposta 
pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória 
por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais. 

Assinale a alternativa com a afirmação CORRETA: 

A) O item I está desatualizado. 

B) Apenas o item II e IV estão corretos. 

C) Apenas o item IV está incorreto.  

D) Todos os itens estão corretos e atualizados de acordo 
com a Lei.  

E) Os itens não fazem parte do Art. 29 
 

30 – De acordo como descrito na BNCC, classifique 
os itens abaixo como (V) verdadeiros ou (F) falsos: 

(     ) A prática artística possibilita o compartilhamento de 
saberes e de produções entre os alunos por meio de 
exposições, saraus, espetáculos, performances, 
concertos, recitais, intervenções e outras apresentações e 
eventos artísticos e culturais, na escola ou em outros 
locais. 

(     )  Os processos de criação precisam ser compreendidos 
como tão relevantes quanto os eventuais produtos. Além 
disso, o compartilhamento das ações artísticas produzidas 
pelos alunos, em diálogo com seus professores, pode 
acontecer não apenas em eventos específicos, mas ao 
longo do ano, sendo parte de um trabalho em processo. 

(     ) A Dança se constitui como prática artística pelo 
pensamento e sentimento do corpo, mediante a 
articulação dos processos cognitivos e das experiências 
sensíveis implicados no movimento dançado. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) F, F, F 

B) V, V, V 

C) F, V, V 

D) V, F, V 

E) V, V, F 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS        
APOIO PEDAGÓGICO INFORMATIZADO 

21 – “Utilizar tecnologias digitais de comunicação e 
informação de forma crítica, significativa, reflexiva e 
ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as 
escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos e resolver 
problemas.”  

Com relação a esta afirmação, está CORRETO 
afirmar que: 

A) Que este item se trata de umas das 10 competências 
gerais articuladas aos princípios éticos, estéticos 
e políticos da LDB e das DCN e que perpassam 
todas as áreas do conhecimento, vinculando-se às 
habilidades a serem desenvolvidas em todos os 
componentes curriculares. 

B) Que Argumentar com base em fatos, dados e 
informações confiáveis só servem para formular, 
ideias, pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos humanos e a 
consciência social e global. 

C) A argumentação do contexto não se refere a BNCC. 

D) Que a informação digital visa apresentar somente os 
conhecimentos fundamentais que se espera que o 
estudante aprenda em cada ano da Educação Básica. 

E) Que a BNCC apenas refere a tecnologia como forma 
de estabelecer a organização progressiva das 
aprendizagens essenciais de toda a Educação 
Básica. 

 

22 – A proposta pedagógica das instituições de 
Educação Infantil deve ter como objetivo: 

I. Garantir à criança acesso a processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos e 
aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o 
direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 
interação com outras crianças. 

II. Promover a igualdade de oportunidades educacionais 
entre as crianças de diferentes classes sociais no que se 
refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de 
vida na infância; 

III. 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 aprendizagem. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Nenhum item está correto 

C) Apenas o item I está incorreto. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos 

E) Apenas os itens  II e III estão incorretos 

 

23 – Leia o fragmento abaixo: 

A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para 
o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; 

II. Direito de ser respeitado por seus educadores; 

III. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 
às instâncias escolares superiores; 

IV. Direito de organização e participação em entidades 
estudantis; 

V. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 
residência. 

Este contexto refere-se: 

A) Ao art. 45 da Lei nº 10.870, de 2004 

B) Ao art. 53 da Lei nº 8.069, de 1990 

C) Ao art. 64 da Lei nº 9.394, de 1996 

D) Ao art. 78 da Lei nº 12.061, de 2009 

E) À BNCC. 
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24 - De acordo com a Resolução nº 5, de 17 de 
dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, em seu Art. 7º: 
Na observância destas Diretrizes, a proposta 
pedagógica das instituições de Educação Infantil 
deve garantir que elas cumpram plenamente sua 
função sociopolítica e pedagógica: 

I. Oferecendo condições e recursos para que as crianças 
usufruam seus direitos civis, humanos e sociais; 

II. Assumindo a responsabilidade de compartilhar e 
complementar a educação e cuidado das crianças com as 
famílias;  

III. Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre 
adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e 
conhecimentos de diferentes naturezas; 

IV. Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais 
entre as crianças de diferentes classes sociais no que se 
refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de 
vivência da infância; 

V. Construindo novas formas de sociabilidade e de 
subjetividade comprometidas com a ludicidade, a 
autocracia, a sustentabilidade do planeta e com o respeito 
de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-
racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Nenhum item está correto. 

C) Apenas os itens I, II e V estão corretos. 

D) Apenas os itens III e IV estão corretos.  

E) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.   
 

25 – Segundo o ECA no Art. 53. A criança e o 
adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 
o exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho, assegurando-se-lhes: 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola; 

II. Direito de ser respeitado por seus educadores; 

III. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 
às instâncias escolares superiores; 

IV. Direito a acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 
cada um; 

V. Direito de organização e participação em entidades 
estudantis. 

Marque o item que NÃO faz parte do Art. 53 desta 
Lei: 

A) O item I   B) O item II 

C) O item III   D) O item IV 

E) O item V 
 

26 – Partindo do contexto que a presença de 
tecnologias de informação e de comunicação nos 
meios educacionais é cada vez mais visível. 
Podemos então afirmar que: 

Coloque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso: 

(     )  A tecnologia tem transformado os processos e as práticas 
tradicionais da educação e da socialização do 
conhecimento mediante inovações que têm modificado as 
formas de produção, distribuição, apropriação, 

representação, significação e interpretação da informação 
e do conhecimento. 

(     )  A introdução das tecnologias da informação e da 
comunicação no processo educacional tem a finalidade de 
intensificar a melhoria dos recursos midiáticos utilizados 
em sala de aula pelos professores que atuam em uma 
instituição de ensino, seja ela particular ou pública.  

(     )  A tecnologia não deve ser utilizada como um catalisador 
de uma mudança do paradigma educacional. 

(     )  A tecnologia vem modificando os conceitos de toda a 
sociedade ao longo de sua evolução pela história.  

(     )  No campo educacional, o resultado não seria diferente, 
ela torna-se mais uma ferramenta no processo de ensino-
aprendizagem. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V   B) F, V, V, V, F 

C) V, V, F, V, V   D) V, V, V, V, F 

E) V, F, V, F, V 
 

27 – O Programa Nacional de Tecnologia 
Educacional - ProInfo, executado no âmbito do 
Ministério da Educação, promoverá o uso 
pedagógico das tecnologias de informação e 
comunicação nas redes públicas de educação 
básica. São objetivos do ProInfo: 

I. Promover o uso pedagógico das tecnologias de 
informação e comunicação nas escolas de educação 
básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais; 

II. Fomentar a melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem com o uso das tecnologias de informação 
e comunicação; 

III. Promover a capacitação dos agentes educacionais 
envolvidos nas ações do Programa; 

IV. Contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação 
do acesso a computadores, da conexão à rede mundial 
de computadores e de outras tecnologias digitais, 
beneficiando a comunidade escolar e a população 
próxima às escolas; 

V. Contribuir para a preparação dos jovens e adultos para 
o mercado de trabalho por meio do uso das tecnologias 
de informação e comunicação; e 

VI. Prostrar a produção nacional de conteúdos digitais 
educacionais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Somente os itens I, III, IV e V estão corretos.  

C) Somente os itens II e VI estão incorretos. 

D) Somente o item VI está incorreto.  

E) Estes não são objetivos do ProInfo, e sim do 
Programa Escola Ativa.  

 

28 – Quanto aos Parâmetros Nacionais de Qualidade 
para a Educação Infantil, o objetivo deste documento 
é o de estabelecer padrões de referência 
orientadores para o sistema educacional no que se 
refere à organização e funcionamento das 
instituições de Educação Infantil, cabe apontar, 
inicialmente, para: 

A) Uma distinção conceitual que deve ser feita entre 
parâmetros de qualidade e indicadores de qualidade. 
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B) Um documento de referência a supervisão, o controle 
e a avaliação de uma educação de qualidade. 

C) Um desdobramento necessário e esperado do que 
está sendo apresentado como a definição dos 
indicadores de qualidade. 

D) Um regime de colaboração, autonomia de 
responsabilidade dos sistemas de Educação Infantil. 

E) Um documento que visa o sistema educacional como 
um todo, desde os órgãos responsáveis nos níveis 
federal, estadual e municipal até as instituições de 
Educação Infantil pública e privada. 

 

29 – Conforme a Lei nº 9.394/1996, no Art. 39. A 
educação profissional e tecnológica, no 
cumprimento dos objetivos da educação nacional, 
integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e 
da tecnologia.  

§ 2º A educação profissional e tecnológica abrangerá 
os seguintes cursos: 

I. De formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional;  

II. De educação profissional técnica de nível médio;  

III. De educação profissional tecnológica de graduação e 
pós-graduação. 

IV. De formação de nível de conclusão do ensino médio, para 
os maiores de dezoito anos. 

V. Cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos 
insuficientemente escolarizados. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão incorretos 

B) Todos os itens estão corretos 

C) Apenas os itens I e IV estão incorretos 

D) Apenas os itens I, III e V estão corretos 

E) Apenas os itens I, II e III estão corretos 

 

30 – De acordo com estudos e informações teóricas, 
a BNCC está organizada por competências e 
habilidades. Há competências gerais que dão 
unidade à Educação Básica ao afirmar valores e visar 
à transformação social por meio da proposição de 
uma formação: 

A) De aprendizagem e competências específicas 

B) De competências específicas e habilidades propostas 

C) Curricular e articulação imprescindível 

D) Específica e competências estabelecidas. 

E) Integral, ética e cidadã. 

 


