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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: 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Se Liga Aí 
 

A gente pensa que vive num lugar onde se fala o que pensa. 

Mas eu não conheço esse lugar. 

Eu não conheço esse lugar! 

A gente pensa que é livre pra falar tudo que pensa, mas a 
gente sempre pensa um pouco antes de falar! 

 

Se liga aí, se liga lá, se liga então! 

Se legalize nessa comunicação. 

Se liga aí, se liga lá, se liga então! 

Se legalize a liberdade de expressão! 

Se liga aí, se liga lá, se liga então! 

Se legalize nessa comunicação. 

Se liga aí, se liga lá, se liga então! 

Se legalize a opção! 

 

Pensa! O pensamento tem poder. 

Mas não adianta só pensar. 

Você também tem que dizer! Diz! 

Porque as palavras têm poder. 

Mas não adianta só falar. 

Você também tem que fazer! Faz! 

Porque você só vai saber se o final vai ser feliz depois que tudo 
acontecer. 

E depois a gente pensa. 

E depois a gente diz. 

E depois a gente faz... o que tiver que fazer! 

O que tiver que fazer! 

 

Deixe ele viver em paz. 

Cada um sabe o que faz. 

Deixa o homem ter marido. 

Deixa a mina ter mulher. 

Deixa ela viver em pé. 

Cada um sabe o que quer 

O que é que tem demais cada um ser o que é? 

Deixa ele chorar em paz. 

Cada um sabe o que fez. 

Deixa o tempo dar um tempo. 

Cada coisa de uma vez. 

Deixa ele sorrir depois. 

Deixa ela sorrir também. 

O que é que tem demais cada um ser dois ou três? 

[...] 

Gabriel O Pensador 
 

01 – A respeito do conteúdo da letra da canção de 
Gabriel o Pensador, assinale a alternativa CORRETA: 

A) A letra é um manual de boa convivência em uma 
sociedade, o que de certa forma é uma forma de 
restrição comportamental. 

B) A letra é um apelo emocional a respeito das 
diferentes manifestações do comportamento humano. 

C) Trata de uma crítica à falta de liberdades individuais 
pela ausência de leis que regulamentem o mútuo 
respeito. 

D) Ela aborda o preconceito que alguns grupos sociais 
específicos sofrem em virtude de viverem em uma 
sociedade que se baseia em preceitos religiosos. 

E) É um manifesto datado da época da ditadura militar, 
período que o governo restringia a liberdade de 
expressão dos artistas. 

 

02 – A respeito de estruturas linguísticas 
apresentadas na canção, é possível afirmar, 
EXCETO: 

A) O uso de expressões como “a gente” e “se liga” dá 
um tom mais coloquial à canção, em virtude do 
público jovem ao qual ela se destina. 

B) A canção apresenta muitos verbos conjugados no 
modo imperativo, em razão de seu caráter impositivo 
e provocativo. 

C) Construções sintáticas como “Se liga aí” não são 
previstas pela gramática normativa tradicional, mas 
são aceitáveis pelo contexto poético do rap nacional. 

D) Se estivesse escrito de acordo com as normas 
vigentes da gramática da língua portuguesa o título 
da canção seria “Liga-se”. 

E) Existe em toda a canção uma mistura de formas de 
tratamento, pois o autor usa a forma “você” enquanto 
se utiliza de flexões verbais conjugadas na segunda 
pessoa “tu”. 

 

03 – Assinale a alternativa em que a partícula 
destacada esteja CORRETAMENTE descrita entre 
parênteses: 

A) Pensa! O pensamento tem poder. Mas não adianta só 
pensar. (Conjunção subordinada adversativa) 

B) A gente pensa que vive num lugar onde se fala o que 
pensa. (pronome relativo) 

C) Porque você só vai saber se o final vai ser feliz depois 
que tudo acontecer. (partícula apassivadora) 

D) Deixa o homem ter marido. (Verbo conjugado no 
Presente do Indicativo) 

E) Deixa ela sorrir também. (Advérbio de Afirmação) 
 

04 – Como mencionado anteriormente, a canção de 
Gabriel o Pensador apresenta alguns elementos da 
linguagem coloquial, o que a aproxima da oralidade. 
Assinale a alternativa que apresente estrutura que 
foge à norma padrão e que dê à canção esse caráter 
experimental: 

A) Mas eu não conheço esse lugar. 

B) Deixa o tempo dar um tempo. 

C) O que é que tem demais cada um ser dois ou três? 

D) Porque você só vai saber se o final vai ser feliz depois 
que tudo acontecer. 

E) Deixa ela viver em pé. 
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05 – A estrutura “a gente” é bastante comum na 
oralidade, até já sendo mencionada em algumas 
gramáticas como um substrato aceitável nas formas 
de tratamento. Em virtude de ser usado ao lugar do 
pronome pessoal nós, quantas alterações 
gramaticais seriam necessárias no trecho abaixo 
caso fosse trocada a forma “a gente” por “nós”: 

A gente pensa que é livre pra falar tudo que pensa, mas a 
gente sempre pensa um pouco antes de falar! 

Alternativas: 

A) 7   B) 5   C) 4 

D) 6   E) 8 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                 
ATUALIDADES 

06 - Um avião Boieng 737-800 caiu no dia 08/01/2020 
pouco depois de decolar do aeroporto de Teerã, 
capital do Irã, com 176 pessoas a bordo. Ninguém 
sobreviveu. Com relação a este assunto e de acordo 
com matérias publicadas no portal g1, classifique os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Inicialmente, a embaixada da Ucrânia em Teerã divulgou 
nota afirmando que o avião havia caído devido a uma 
falha no motor provocada por razões técnicas, 
descartando qualquer relação com terrorismo ou com os 
disparos de foguetes. 

(     )  No dia 09/01/2020, autoridades americanas afirmaram 
acreditar, segundo a imprensa do país, que o avião foi 
derrubado, de forma acidental, por um míssil iraniano. 

(     )  A tragédia aconteceu poucas horas após o Irã ter 
disparado mais de 32 mísseis contra duas bases aéreas 
que abrigam tropas dos EUA no Iraque no dia 07/01/2020. 
O Pentágono negou o ataque. 

(    )  A queda aconteceu perto de Parand, um subúrbio da 
capital da Ucrânia, de acordo com a imprensa local. 

(     )  O Irã anunciou no dia 11/01/2020 que seus militares 
derrubaram sem intenção o avião ucraniano. Militares 
informaram que o avião voava perto de um local sensível 
e foi derrubado devido a um erro humano. O comunicado 
lido na TV estatal diz que as partes responsáveis serão 
punidas. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, F, F 
 

07 - Trabalhadores com ensino superior são os que 
mais demoram para voltar ao mercado. Em média, 
quem cursou uma faculdade leva 16,8 meses para 
conseguir uma recolocação, segundo levantamento 
da consultoria iDados. Trabalhadores só com o 
ensino fundamental demoram, em média, 13,1 
meses. 

Com relação a este assunto e matéria do g1 
publicada em 12/01/2020, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) A esperada melhora do desempenho econômico 
neste ano – as estimativas indicam que o PIB deve 
crescer próximo de 2,5% – deve se refletir no 
mercado de trabalho, embora o quadro ainda não 
seja animador. 

B) As projeções dos analistas apontam para uma ligeira 
queda da taxa de desemprego neste ano, com uma 
composição melhor da criação de nova vagas, o que 
pode favorecer apenas os trabalhadores com menor 
nível de escolaridade. 

C) A volta das vagas com carteira assinada deve ser 
puxada principalmente pelo setor de serviços, 
responsável por grande parte da composição do PIB, 
mas também por setores como indústria e construção 
civil, que sofreram nos últimos anos mas ensaiaram 
uma recuperação no fim de 2019. 

D) Pelas projeções da LCA, a taxa média de 
desocupação deve ficar na média de 11,4% em 2020. 
A consultoria prevê geração de 800 mil vagas formais 
no ano, o que significa 2 milhões de postos abertos 
desde 2017. 

E) Mas a volta da criação de emprego com carteira 
assinada não vai compensar tudo o que foi perdido 
durante a crise – apenas em 2015 e 2016, foram 3 
milhões de vagas formais fechadas. 

 

08 - Ele foi o chefe de uma unidade especial da 
Guarda Revolucionária do Irã e um dos homens mais 
poderosos do país, morreu em um ataque com drone 
dos Estados Unidos, no dia 02/01/2020).  

Como era o nome dele e onde ocorreu o ataque? 

A) Seu nome era Qassem Soleimani e o ataque ocorreu 
em Teerã no Iraque 

B) Seu nome era Ragein Soleimani e o ataque ocorreu 
em Bagdá no Irã 

C) Seu nome era Qassem Soleimani e o ataque ocorreu 
em Bagdá no Iraque 

D) Seu nome era Ragein Soleimani e o ataque ocorreu 
em Teerã no Irã 

E) Seu nome era Hassan Rohani e o ataque ocorreu em 
Bagdá na Síria  

 

09 - Este país vive um dos piores incêndios florestais 
dos últimos anos, desde setembro de 2019.  Esse 
fenômeno natural das queimadas ocorre todos os 
anos, entre o final da primavera, no mês de 
novembro, e início do verão, no mês de dezembro. 
Porém, em 2019, os incêndios começaram antes do 
previsto, e foram mais violentos. A explicação está 
nas temperaturas que ultrapassam os 44º C. As 
queimadas atingiram mais de 8 milhões de hectares 
de terras pelo país, destruíram milhares de prédios e 
deixaram cidades sem eletricidade e cobertura de 
telefonia móvel. A época de incêndios começou mais 
cedo neste ano, depois de uma seca que durou três 
anos e que deixou as florestas do país ressequidas. 
O primeiro-ministro estadual de Victoria, Daniel 
Andrews, disse que cerca de 400 pessoas foram 
retiradas via aérea no dia 05/01/2020 da cidade de 
Mallacoota, um balneário. “Nós tínhamos planos de 
tirar via aérea outros 300, mas a fumaça impediu”, 
ele disse. 

Em que país isso está acontecendo? 

A) Áustria   B) Austrália 

C) Malásia   D) Madagascar 

E) Indonésia 
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10 - O Brasil é um grande produtor de energia 
elétrica, também considerado com um dos países 
com a geração mais limpa, assinale a alternativa 
abaixo que corresponde ao tipo de usina que mais 
produz energia elétrica no país: 

A) Termoelétrica 

B) Solar 

C) Nuclear 

D) Eólica  

E) Hidrelética 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA EDUCAÇÃO 

11 – Vários documentos legais previam a construção 
da BNCC, documentos estes que se tornaram o 
embasamento da mesma, com EXCEÇÃO de:   

A) Constituição federal 

B) Plano Nacional da Educação 

C) Estatuto da Criança e do Adolescente 

D) Diretrizes Curriculares Nacionais 

E) Lei de Diretrizes e Bases da Educação  

 

12 – Segundo Gardner, o uso de educação uniforme 
para todos, ou a hipervalorizarão de certas 
habilidades na realização de testes, traz riscos e 
prejuízos para os alunos. Nessa perspectiva é 
CORRETO afirmar que: 

A) A avaliação deve oferecer oportunidade de 
manifestação de habilidades ligadas aos diferentes 
tipos de inteligência. 

B) Conforme seu perfil intelectual, o aluno deve ser 
dispensado de testes do tipo lápis e papel. 

C) Deve-se evitar aplicar a mesma prova a toda turma, 
criando-se questões específicas para cada perfil 
intelectual. 

D) O trabalho coletivo prejudica os alunos, pois os mais 
fortes impõem seu perfil intelectual na realização das 
tarefas. 

E) Avaliação e currículo são processos independente 
entre si, sendo indesejável que um influencie o outro. 

 

13 – De acordo com o ECA, referente ao Direito à 
Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, é 
INCORRETO afirmar que: 

A) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar da 
definição das propostas educacionais.   

B) O poder público estimulará pesquisas, experiências e 
novas propostas relativas a calendário, seriação, 
currículo, metodologia, didática e avaliação, com 
vistas à inserção de crianças e adolescentes 
excluídos do ensino fundamental obrigatório. 

C) Atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente nas 
instituições especializadas de ensino. 

D) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular 
seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 

E) No processo educacional respeitar-se-ão os valores 
culturais, artísticos e históricos próprios do contexto 
social da criança e do adolescente, garantindo-se a 
estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de 
cultura.   

 

14 – As Diretrizes Nacionais para Educação Básica 
tem por objetivos:  

I. Sistematizar os princípios e diretrizes gerais da Educação 
Básica contidos na Constituição, na LDB e demais 
dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que 
contribuam para assegurar a formação básica comum 
nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao 
currículo e à escola; 

II. Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve 
subsidiar a formulação, execução e avaliação do projeto 
político-pedagógico da escola de Educação Básica;  

III. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de 
profissionais – docentes, técnicos, funcionários – da 
Educação Básica, os sistemas educativos dos diferentes 
entes federados e as escolas que os integram, 
indistintamente da rede a que pertençam. 

IV. Garantir o acesso de todos os educandos em idade 
escolar ao sistema de ensino assim como o que Estatuto 
da Criança e do Adolescente prevê. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Somente o item I está correto. 

B) Somente os itens II e IV estão corretos. 

C) Somente os itens I e III estão corretos. 

D) Somente o item IV está incorreto. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

15 – Ao referir-se sobre carga horária a ser cumprida 
nos níveis e ensino a LDB diz que: 

A) 800 horas para o ensino fundamental e médio, 
aumentando de forma progressiva para 1.200 horas 
no ensino médio. 

B) 850 horas para o ensino fundamental e médio 

C) 800 horas para a educação infantil, 800 horas para o 
fundamental e médio, aumentando de forma 
progressiva para 1.400 horas no ensino médio. 

D) 800 horas para o ensino fundamental e 860 para o 
ensino médio 

E) 800 horas para o ensino fundamental e educação 
infantil e 860 para o ensino médio. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR 

16 – Quanto a alimentação da criança é CORRETO 
afirmar: 

A) Até os seis meses de idade, deve-se oferecer 
exclusivamente leite materno. 

B) Alimentos complementares (carnes, frutas,etc) devem 
ser introduzidos aos 04 meses de idade. 

C) Refrigerantes podem ser oferecidos a partir do um 
ano de vida. 
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D) Os horários de alimentação devem ser rígidos. 

E) O sal deve ser adicionado obrigatoriamente as 
refeições desde as primeiras papinhas. 

  

17 – Algumas etapas são fundamentais na educação 
infantil para que as crianças vivenciem o processo 
de adaptação da melhor forma possível, sendo elas: 
atenção à família no momento da inscrição e da 
matrícula; inserção progressiva, com participação e 
presença parcial da família; atividades e adequadas e 
diferenciadas para cada grupo de crianças. Para tal 
são muitas as estratégias que podem ser utilizadas 
nesse período. Sendo assim, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Manter o número reduzido de bebês e crianças 
pequenas por cada educadora; 

B) Aumento gradativo no número de horas que a criança 
fica na escola. 

C) Evitar ao máximo a troca de educadoras, facilitando o 
estabelecimento de uma relação estável com o bebê 

D) Limitar a presença dos familiares durante a 
adaptação na sala de aula, mas permitir que fiquem 
na sala de espera da escola. 

E) A cada dia da semana começar a adaptação de 
apenas uma ou duas crianças, evitando que todas 
cheguem no primeiro dia. 

 

18 – Em relação ao sono na educação infantil há 
algumas dicas importantes para a “Hora do 
soninho”. 

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

(     )  O local onde as crianças dormem deve ser arejado, com 
janelas que possibilitem sua abertura para entrada de ar. 

(     )  O clima pode prejudicar o sono, o calor excessivo pode 
fazer as crianças suarem e ficarem agitadas, portanto é 
importante estarem com roupas leves. 

(     )  O local deve ser silencioso, na hora de dormir. Brinquedos 
e televisão devem ser evitados para não distraírem a 
criança. 

(     )  Não há necessidade de ter nenhum adulto   
supervisionando o sono das crianças. 

(     )  Dormir com seus pertences, como bicos ou “paninhos” 
pode trazer mais segurança e conforto para a criança. 

Marque a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) F, V, F, V, V 

B) V, V, F, F, V 

C) F, F, V, V, F 

D) V, V, V, F, V 

E) V, F, V, V, F 

 

19 – O ECA em seu artigo 53 atribui os direitos da 
criança e do adolescente em relação a educação, 
cultura esporte e lazer, assegurando-lhes, EXCETO: 

A) Desigualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 

B) Direito de ser respeitado por seus educadores; 

C) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo 
recorrer as instancias escolares superiores; 

D) Direito de organização e participação em entidades 
estudantis; 

E) Acesso a escola pública e gratuita próxima de sua 
residência. 

 

20 – No dia-a-dia da instituição pode parecer mais 
fácil que o adulto centralize todas as decisões, 
definindo o que e como fazer, com quem e quando. 
Essa centralização pode resultar, contudo, num 
ambiente autoritário, em que não há espaço para o 
exercício da ação autônoma.  Oferecer condições 
para que as crianças, conforme os recursos de que 
dispõem, dirijam por si mesmas suas ações, propicia 
o desenvolvimento de um senso de 
responsabilidade. Sendo assim, qual das situações 
abaixo NÂO oportuniza o desenvolvimento da 
autonomia? 

A) Incentivar que as crianças coloquem seus próprios 
calçados depois da hora do sono. 

B) Dispor a água ao alcance das crianças para que 
tomem sempre que tiverem sede. 

C) Escovar os dentes de cada criança após o almoço 

D) Permitir o livre acesso aos brinquedos, para que 
escolham aquele que mais se interessam 

E) Incentivar que vistam suas roupas sozinhos após usar 
o banheiro. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
AUXILIAR DE ENS. ED. INF. / INCLUSIVA 

16 – A LDB no seu capítulo V trata da Educação 
Especial, no artigo 59 afirma que: Os sistemas de 
ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, EXCETO: 

A) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender as suas 
necessidades; 

B) Terminalidade específica para aqueles que não 
puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, 
e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados. 

C) Professores com especialização adequada somente 
em nível superior, para atendimento especializado, 
bem como professores do ensino regular capacitados 
para a integração desses educandos nas classes 
comuns; 

D) Educação especial para o trabalho, visando a sua 
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 
condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade e inserção no trabalho competitivo, 
mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 
bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora. 

E) Acesso igualitário aos benefícios dos programas 
sociais suplementares disponíveis para o respectivo 
nível do ensino regular. 
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17 – De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica, os sistemas de 
ensino devem matricular todos os estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades/superdotação, cabendo às 
escolas organizar-se para seu atendimento, 
garantindo as condições para uma educação de 
qualidade para todos, devendo considerar suas 
necessidades educacionais específicas, pautando-se 
em princípios éticos, políticos e estéticos, para 
assegurar: 

I. A dignidade humana e a observância do direito de cada 
estudante de realizar seus projetos e estudo, de trabalho 
e de inserção na vida social, com autonomia e 
independência;  

II. A busca da identidade própria de cada estudante, o 
reconhecimento e a valorização das diferenças e 
potencialidades, o atendimento às necessidades 
educacionais no processo de ensino e aprendizagem, 
como base para a constituição e ampliação de valores, 
atitudes, conhecimentos, habilidades e competências;  

III. O desenvolvimento para o exercício da cidadania, da 
capacidade de participação social, política e econômica e 
sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres 
e o usufruto de seus direitos. 

Marque a alternativa EXATA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos  

B) Apenas o item II está correto 

C) Apenas o item III está correto  

D) Apenas os itens II e III estão incorretos  

E) Todos os itens estão corretos  
 

18 – As Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica afirmam que os alunos 
atendidos em classe especial devem ter 
assegurados, EXCETO: 

A) Professores especializados em educação especial 

B) Organização de classes por necessidades especiais, 
apresentadas, sem agrupar alunos com diferentes 
tipos de deficiências 

C) Equipamentos e materiais iguais aos que ofertados 
para os demais alunos. 

D) Adaptações de acesso ao currículo e adaptações nos 
elementos curriculares. 

E) Atividades da vida autônoma   e social no turno 
inverso quando necessário. 

 

19 – O Plano Nacional de Educação tem uma meta 
específica sobre inclusão, sendo esta: 

A) Meta 2    B) Meta 10  

C) Meta 4   D) Meta 18 

E) Meta 9 
 

20 – As fases do desenvolvimento conhecidas como 
sensório-motor, pré-operatório, operações concretas 
e operações formais foram desenvolvidas por qual 
teórico? 

A) Lev Vygotsky  B) Jussara Hoffmann 

C) Jean Piaget   D) Celso Vasconcellos 

E) Paulo Freire 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
AUXILIAR DE ENS. ED. INFANTIL (P.E.P.I) 

16 – O acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento da criança pode ser analisado e 
observado levando-se em consideração: 

I. Desenvolvimento cognitivo 

II. Desenvolvimento corporal 

III. Desenvolvimento psicossocial 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas os itens II e III estão corretos 

C) Apenas os itens I e III estão corretos  

D) Apenas o item II está correto 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

17 – De acordo com o RCNEI, para que as 
aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é 
preciso que o professor considere, na organização 
do trabalho educativo: 

I. A interação com crianças da mesma idade e de idades 
diferentes em situações diversas como fator de promoção 
da aprendizagem e do desenvolvimento e da capacidade 
de relacionar-se; 

II. Os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as 
crianças já possuem sobre o assunto, já que elas 
aprendem por meio de uma construção interna ao 
relacionar suas ideias com as novas informações de que 
dispõem e com as interações que estabelece; 

III. A individualidade e a diversidade; 

IV. O grau de desafio que as atividades apresentam e o fato 
de que devam ser significativas e apresentadas de 
maneira integrada para as crianças e o mais próximas 
possíveis das práticas sociais reais; 

V. A resolução de problemas como forma de aprendizagem. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos 

B) Apenas o item IV está correto 

C) Apenas os itens II e V estão corretos 

D) Apenas os itens III e V estão incorretos 

E) Todos os itens estão corretos 

 

18 – O desenvolvimento infantil é um processo pelo 
qual todas as crianças passam desde o nascimento. 
Piaget chamou de estágios e identificou quatro 
deles.  

Sendo assim, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Sensório – motor 

2. Pensamento pré-operacional 

3. Operações concretas 

4. Operações formais 

Coluna 2: 

(    )   De 7 a 11 ou 12 anos. Desenvolvimento da capacidade da 
criança de estabelecer relações e coordenar pontos de 
vista diferentes (próprios e de outrem) e de integrá-los de 
modo lógico e coerente. 
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(     )  De 2 a 7 anos. Desenvolvimento da linguagem oral 

(     )  Do nascimento aos 2 anos. Inteligência centrada na 
percepção motora. 

(     )  De 11 ou 12 anos em diante. Nesta fase a criança, 
ampliando as capacidades conquistadas na fase anterior, 
já consegue raciocinar sobre hipóteses na medida em que 
ela é capaz de formar esquemas conceituais abstratos e 
através deles executar operações mentais dentro de 
princípios da lógica formal. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) 1, 2, 3, 4   B) 4, 3, 2, 1 

C) 2, 1, 4, 3   D) 3, 2, 1, 4 

E) 3, 4, 1, 2 

 

19 – De acordo com o Referencial Curricular Nacional 
da Educação Infantil, com relação à educação de 
crianças com necessidades especiais, as 
alternativas de atendimento educacional às crianças 
que apresentam necessidades educativas especiais, 
no Brasil, vão desde o atendimento em instituições 
especializadas até a completa integração nas várias 
instituições de educação.  A qualidade do processo 
de integração depende da estrutura organizacional 
da instituição, pressupondo propostas que 
considerem, EXCETO: 

A) Grau de deficiência e as potencialidades de cada 
criança; 

B) Idade biológica; 

C) Disponibilidade de recursos humanos e materiais 
existentes na comunidade; 

D) Condições socioeconômicas e culturais da região; 

E) Estágio de desenvolvimento dos serviços de 
educação especial já implantado nas unidades 
federadas. 

 

20 – Segundo o artigo 5º da Portaria 1010 de 2006, 
que fala sobre a promoção da saúde e alimentação 
nas escolas para alcançar uma alimentação saudável 
no ambiente escolar, devem-se implementar as 
seguintes ações, EXCETO: 

A) Definir estratégias, em conjunto com a comunidade 
escolar, para favorecer escolhas saudáveis;  

B) Sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos 
com alimentação na escola para produzir e oferecer 
alimentos mais saudáveis;  

C) Desenvolver estratégias de informação às famílias, 
enfatizando sua corresponsabilidade e a importância 
de sua participação neste processo;  

D) Conhecer, fomentar e criar condições para a 
adequação dos locais de produção e fornecimento de 
refeições às boas práticas para serviços de 
alimentação, considerando a importância do uso da 
água potável para consumo;  

E) Restringir a oferta e a venda de alimentos com alto 
teor de gordura, gordura saturada, gordura trans, 
açúcar livre e sal, salvo em eventos especiais. 

 

 

 


