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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. E 

poucas perceberam essa mudança, especialmente no Brasil. Julgam ainda que a competência de 

seus executivos será suficiente para assegurar o sucesso no presente e no futuro. 

Criamos nos últimos 30 anos a mentalidade de que o gestor profissional, bem formado nos 

bancos acadêmicos, tem as ferramentas para motivar equipes, gerar produtividade, azeitar processos 

e atingir metas. 

Com egos inflados e tantas certezas na mente, esse gestor moderno entorpeceu os sentidos, 

que eram as principais ferramentas dos grandes empreendedores do passado e geravam a 

capacidade de observar o mundo que os cercava para, então, agir. Dessa forma, mantinham seus 

negócios conectados com as necessidades da sociedade. 

O mundo ficou mais complexo e passou a se comunicar mais rápido. As empresas ficaram 

mais complexas e passaram a exigir que seus líderes se concentrassem na gestão dos processos e 

rotinas internas. O resultado foi uma desconexão da atenção para com o mundo exterior. 

[...] Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da 

sociedade, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, no caso das 

multinacionais, concentram sua atenção nos mercados mais maduros, no entorno das sedes, e as 

operações mais distantes, como o Brasil, permanecem atuando dentro do velho paradigma. 

As empresas nacionais, por sua vez, ainda apoiam-se basicamente na conversa com as 

esferas de poder, seja por via direta ou por meio de organizações setoriais, limitando-se a uma 

postura reativa às provocações da sociedade civil. Mesmo que consideremos muitas das 

justificativas corporativas razoáveis, isolar-se em um cone do silêncio só agrava o risco de surpresas 

para os negócios em futuro nada distante.  

(Álvaro Almeida - Istoé Negócios 31/10/2016 – adaptado especialmente para essa prova.   

 

01. Leia as afirmativas sobre o texto: 

I. O autor faz uma crítica às multinacionais e empresas brasileiras. 

II. Para o autor, muitas empresas ficaram mais complexas e, por isso, se desconectaram do mundo 

exterior. 

III. Mergulhadas em seus negócios, companhias se desconectam das transformações da sociedade e 

ficam ainda mais ameaçadas.  

IV. Por uma questão de ego, os líderes das empresas se concentraram na gestão dos processos e 

rotinas internas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 
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B) II e III. 

C) I, III e IV. 

D) I e III. 

 

02. Considerando o assunto do texto, o título adequado é: 

A) Empresas correm riscos por que não escutam suas demandas. 

B) Os negócios das empresas estão do lado de fora. 

C) As empresas apostam na formação acadêmica de seus gestores. 

D) O mundo e as empresas ficaram mais complexos. 

 

03. Observe a colocação dos pronomes oblíquos  nas frases a seguir: 

I. Mesmo que consideremos muitas das justificativas corporativas razoáveis, isolar-se só agrava o 

risco.   

II. As empresas nacionais, por sua vez, apoiam-se na conversa com as esferas de poder. 

III. Poder-se-ia dizer que a desconexão da atenção para com o mundo exterior prejudica as 

empresas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) Todas estão incorretas. 

D) Todas estão corretas. 

 

04. “Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta”. Na frase, o uso do acento 

em têm se justifica por que: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) É uma palavra oxítona e deve ser acentuada. 

C) Acompanha o sujeito na terceira pessoa do plural – muitas empresas.  

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

05. A regência nominal ou verbal está correta em:  

A) As empresas não estão adequadas no mercado. 

B) A certeza de que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

C) A certeza que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

D) Mantém seus negócios conectados com processos internos. 
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06. Assinale a alternativa em que o período é composto por coordenação: 

A) O gestor moderno entorpeceu os sentidos. 

B) Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da sociedade. 

C) As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. 

D) O mundo ficou mais complexo, as pessoas passaram a se comunicar mais rápido e as empresas 

ficaram isoladas. 

 

07. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto: 

A) As organizações setoriais, limitam-se a uma postura reativa. 

B) As soluções para os problemas de qualquer negócio, na atualidade, estão do lado de fora das 

empresas. 

C) Isolar-se em um cone do silêncio, mesmo que consideremos muitas das justificativas 

corporativas razoáveis, só agrava o risco de surpresas para os negócios em futuro nada distante.  

D) Nos últimos 30 anos, criamos a mentalidade de que o gestor profissional tem as ferramentas para 

motivar equipes. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Constitui-se um esquema lógico matemático com figuras e números. Com base no mesmo, qual 

será o próximo valor da sequência proposta abaixo: 

 

A) 4. 

B) 42. 

C) 9. 

D) 43. 

 

09. A matemática determina números e dá nomes aos mesmos como se eles fossem famílias, por 

exemplo números inteiros, números racionais, irracionais, complexos, etc... Apresenta-se aqui uma 
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família matemática e se quer saber a sua sequência. Qual a resposta correta? (17, 19, 23, 29, 31, 37, 

41, 43, 47, 53)  

A) 59. 

B) 61. 

C) 67. 

D) 73. 

 

10. Existe uma sequência de letras e números organizados dentro de uma lógica. Veja e analise essa 

lógica e, responda qual será o próximo agrupamento correto: 

A2323N2 D4534O3 H6745P5 

A) R8965Q9. 

B) M6589Q7. 

C) M8956Q7. 

D) M8957Q9. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. No que se refere à __________________________, a abordagem de Vigotski é centrada no fato 

de que, ao longo do desenvolvimento humano, essa torna-se cada vez mais um processo complexo, 

que se distancia das determinações fisiológicas dos órgãos sensoriais embora, obviamente, continue 

a basear-se nas possibilidades desses órgãos físicos. O funcionamento da 

_______________________ inicialmente é baseado em mecanismos neurológicos inatos, vai 

gradualmente sendo submetida a processos de controle voluntário, em grande parte fundamentados 

na mediação simbólica.  Os organismos estão submetidos a imensas quantidades de informações do 

ambiente. Com relação a __________________________, Vigotski também trabalha com a 

importância da transformação dessa função psicológica ao longo do desenvolvimento e com a 

poderosa influência dos significados e da linguagem. Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas:  

A) Percepção, atenção, memória. 

B) Atenção, percepção, memória.   

C) Memória, percepção, linguagem. 

D) Percepção, atenção, linguagem. 

 

12. Numa perspectiva histórica, a sociedade é um espaço de constituição humana em que se tomam 

as relações decorrentes do modo como homens e mulheres produzem e trocam o que produzem. 
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Este espaço mantém-se em constante movimentação e, portanto instável e mutável, que a sociedade 

determina os indivíduos da mesma maneira que os indivíduos a determinam, sendo assim, a 

sociedade é uma produção social e cultural, adquirindo distintas formas ao longo da história 

humana em diferentes espaços. De acordo com esta perspectiva, assinale a alternativa incorreta: 

A) Concebemos a criança como sujeito concreto, histórico e de direitos. Assim sendo, esta não é 

entendida como uma construção natural, mas sim forjada na sua relação com a natureza, mediante o 

trabalho. 

B) A natureza humana não é dada de forma biológica ao homem, mas sim produzida a partir da 

base biológica por intermédio dos processos de interação e mediação. Portanto, como o homem 

cultural formou-se na atividade, é também na atividade que se humaniza. São estes processos que 

conceituamos, então, como, educação. 

C) A criança, além de tornar-se um ser genérico, passa a ter um conjunto de características 

coletivas, tais como habilidades físicas e mentais, valores éticos, estéticos e políticos, dentre outras, 

próprias de seu comportamento. 

D) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

13. Objetivando incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e a 

natureza e ainda promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos 

naturais é fundamental que as instituições de educação infantil promovam a permanente ampliação 

do universo de competências, habilidades e conhecimentos sistematizados historicamente, levando 

em consideração aspectos da organização do tempo e do espaço. Assim, assinale a alternativa 

correta:  

A) A instituição deve prever e organizar encontros sistemáticos entre seus diversos profissionais, 

objetivando delineamento de ações coletivas e individuais tendo em vista a implementação, 

avaliação e ampliação das ações previstas na proposta pedagógica/curricular. Para sua viabilização 

a instituição deve promover condições de trabalho necessárias ao bom desenvolvimento da 

proposta.  

B) Evitar que as crianças assistam televisão por longos períodos e que os programas sejam de 

qualidade e adequados as diferentes faixas etárias. 

C) A variação do número de crianças por turma deve prever e considerar a faixa etária das crianças 

que a constituem. Sua organização deve prever um professor por grupo, o qual deve estar todo o 

tempo que estas permanecem na instituição.  
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D) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

14. O processo de inclusão das crianças com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento 

deve ser feita em conjunto com as demais crianças, assegurando-lhes o atendimento educacional 

especializado mediante avaliação e interação com a família e a comunidade. Assim sendo, as 

propostas pedagógicas das instituições devem considerar a inclusão como direito dessas crianças.  

I. Metodologias, orientações e materiais específicos para o trabalho com crianças com idade 

cronológica para permanência na Educação Infantil que apresentam atraso de desenvolvimento 

decorrente de déficit de atenção e hiperatividade, problemas de comportamento, emocionais, 

psicomotores, cognitivos, dislexia e correlatos. 

II. Estruturar espaços e equipamentos, mobiliários, materiais, condições adequadas à acessibilidade 

por meio da construção de rampas de acesso adaptados para receber crianças com deficiência. 

III. Ter assegurado banheiros com sanitários, chuveiros e cadeiras para banho, brinquedos e 

equipamentos adaptados, evitando quaisquer barreiras ao acesso e a permanência de pessoa com 

deficiência, proporcionando conforto, segurança e, ainda, evitando constrangimentos.  

IV. Assegurar o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para crianças com deficiência 

auditiva. 

V. Promover a participação da criança com deficiência somente nas atividades que ela consegue 

desenvolver. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as alternativas estão corretas. 

B) Alternativas II, III e IV. 

C) Alternativas I, II, III e IV. 

D) Alternativas II, III, IV e V. 

 

15. Na perspectiva do atendimento aos direitos da criança, na sua integralidade, as propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil necessitam explicitar e assegurar espaços e 

tempos para a participação, o diálogo e a escuta. Assim sendo, devem considerar que o trabalho ali 

desenvolvido é complementar a ação da família, e a interação entre as duas instâncias é essencial 

para um trabalho de qualidade. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(    ) O currículo é concebido como projeto que formula as diferentes ações da prática pedagógica, 

planejado como dispositivo organizacional que requer aprofundamento teórico, assim como 

formação prévia e em serviço. 
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(    ) O adulto é o centro do planejamento curricular, é um sujeito histórico e de direito que, nas 

interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, forma sua identidade pessoal e coletiva, 

brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido 

sobre a natureza e a sociedade.  

(     )  O planejamento na educação infantil precisa contemplar ações que desenvolverão, na criança, 

as diferentes dimensões humanas, por intermédio do uso das diversas linguagens.  

(   ) A estruturação dos espaços, do tempo, materiais e mobiliários potencializa o jogo, formas 

diferentes de brincadeiras e a  interações em pequenos grupos. 

(    ) A organização dos diferentes ambientes das instituições de Educação Infantil não é tida como 

importante estratégia metodológica para a aprendizagem das crianças e, em consequência, para a 

sistematização do trabalho cotidiano. Sua forma de estruturação e organização revela, em parte, a 

qualidade dos serviços oferecidos e os pressupostos teóricos e metodológicos adotados, pois tendem 

a incorporar a reflexão sobre o perfil pedagógico e ainda se constitui numa forma silenciosa de 

educar. 

A sequência correta é: 

A) Todas estão corretas. 

B) V, V, V, V e F. 

C) V, F, V, F e V. 

D) V, F, V, V e F. 

 

16. Os diferentes espaços internos e externos das Instituições de Educação Infantil devem estar de 

acordo com a proposta pedagógica da unidade e com as normas prescritas pela legislação em vigor, 

devendo considerar os seguintes itens, exceto:  

A) Local de instalação da instituição, facilidade de acesso a este, segurança, meio ambiente, 

salubridade, saneamento, higiene, tamanho, luminosidade. 

B) Ventilação e temperatura de acordo com as características climáticas, visão para o espaço 

externo, rede elétrica, água potável, esgotamento sanitário. 

C) Instalação sanitária e para a higiene pessoal das crianças, instalações para o preparo e serviços de 

alimentação. 

D) Condições de acessibilidade às crianças e adultos com deficiência, ambiente fechado e escuro 

para repouso, ambiente fechado para expressão livre, movimento e brincadeiras, mobiliários, 

equipamentos e materiais pedagógicos. 
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17. Na Educação Infantil, o termo ________________________vem sendo indicado como um 

“complexo de vivências” e ações que se articulam umas às outras e que se têm constituído em um 

importante recurso metodológico para estruturação do trabalho cotidiano. O termo relaciona-se as 

ideias de plano que organiza as ações em direção a determinada finalidade, o que implica tomada de 

posição diante das possibilidades do rela e sugere a ideia de um esboço, de incompletude a ser 

transformada em realidade. Assinale o termo correto que preenche a lacuna: 

A) Portfólio. 

B) Objetivos. 

C) Projeto. 

D) Recursos didáticos. 

 

18. A brincadeira é um importante instrumento no desenvolvimento global da criança. A 

brincadeira é necessária para que as crianças aproximem-se do mundo dos adultos e para que testem 

comportamentos, papéis e habilidades que reconhecem em pessoas de seu convívio. Outra postura, 

totalmente oposta, afirma que a criança recorre à brincadeira precisamente para escapar desse 

mundo pouco gratificante e estrito dos adultos. Por isso, veja alguns critérios ou signos externos que 

nos permitem conceituar a brincadeira à conduta de uma criança.  

I. A brincadeira é uma atividade que proporciona prazer e diversão. Brinca-se pelo prazer do 

momento, para distrair-se e divertir-se e não por uma obrigação ou para conseguir objetivos alheios. 

II. A brincadeira tem sempre uma característica imediatista: a criança brinca aqui e agora, e não se 

planejam objetivos alheios ou diferentes no tempo. Interessa a ela mais a conduta em si mesma do 

que os resultados ou o produto da conduta. 

III. A brincadeira deixa um amplo espaço a livre iniciativa e a liberdade dos participantes. Trata-se 

de uma liberdade relativa, já que, muitas vezes, são as crianças mesmo que impõem limites e regras 

ou determinam normas claras na atividade lúdica. 

IV. A brincadeira caracteriza-se muitas vezes pela simulação, por um fazer de conta, pela sua 

própria condição de semi-realidade e para facilitar um mundo de fantasia, no qual os desejos podem 

ser realizados graças a simulação e a ilusão.  

V. Na brincadeira transformamos o mundo exterior para adaptá-lo às nossas necessidades. 

Assinale a alternativa verdadeira: 

A) I, III, IV e V. 

B) I, IV e V. 

C) II, III e IV. 

D) Todas as alternativas são verdadeiras. 
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19. Mordidas costumam causar revoluções na creche. Ninguém gosta que seu filho seja mordido. 

Os pais da “vítima”, às vezes, sentem-se culpados por deixarem seu filho correr riscos num 

ambiente com tantas crianças. Já os pais do mordedor, quase sempre, ficam envergonhados com o 

fato. Tanto a família do mordedor como a do mordido se sentem preocupadas ou agredidas. 

Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(    ) A boca é um dos meios mais importantes para o bebê entrar em contato com o mundo. Além de 

usá-la para conhecer as coisas, o bebê também a utiliza para outras formas de contato. Quando 

surgem os dentes, há a tendência de começarem as mordidas. A mordida também é uma forma de 

conhecerem o mundo e é também uma forma de comunicação com ele. 

(   ) A mordida também pode estar ligada a aspectos da organização, de espaço ou rotina. Uma 

“receita” para conseguir uma bela mordida é organizar atividades em um espaço pequeno e com um 

grande número de crianças. Outra, infalível, é colocar brinquedos diversificados em pouca 

quantidade, ou ainda, organizar uma rotina que não leve em conta as necessidades de sono do 

grupo, deixando as crianças irritadas.  

(    ) Para acabar com as mordidas é preciso que os profissionais pensem sobre quais são os fatores 

que estão fazendo isso acontecer . É preciso pensar sobre a rotina, o espaço, a quantidade e a 

variedade de brinquedos. Enfim, é preciso estar atento aos detalhes. Muitas vezes são os detalhes os 

fatores desencadeadores de mordidas. 

(    ) Na ocorrência de uma mordida é preciso tratar o fato com tranquilidade. É preciso esclarecer 

para a criança a dor que se sente. Importante também é ajudá-la a encontrar outras formas de se 

comunicar. Mostrar possibilidades de expressar através da fala e dos gestos suas emoções. 

A sequência correta é:  

A) V, V, V e F. 

B) V, V, V e V. 

C) F, V, V e V. 

D) F, F, V e V. 

 

20. No caso de _______________________________, propor regras, em vez de impô-las, assim, as 

crianças ganham oportunidade de participar de sua elaboração. As crianças se desenvolvem social e 

politicamente e devem ter possibilidade de questionar valores morais. As brincadeiras e jogos em 

grupo dão inúmeras chances de criação e modificação de regras, verificação de efeitos, 

comprovação de resultados. Durante as ___________________________, o educador, para realizar 

um diagnóstico, precisa se colocar como observador, papel nem sempre simples. A postura do 
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educador como pesquisador implica um envolvimento efetivo, fato pelo qual não é possível ser 

totalmente objetivo. Complete as lacunas com os termos corretos: 

A) Avaliação e organização do espaço. 

B) Brincadeiras dirigidas e brincadeiras espontâneas. 

C) Brincadeiras espontâneas e brincadeiras dirigidas. 

D) Rotinas e atividades. 

 


