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CARGO: EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR e 

CMEIs) 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 04h00 (quatro) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (duas) 

Conhecimentos Específicos na Área de 

Educação 

04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos (Área de Atuação) 15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Analise os vocábulos em destaque nos cartuns, observe as afirmações e em seguida assinale a 

alternativa CORRETA:  

I – Os dois vocábulos pertencem à classe gramatical dos verbos. 

II – Os dois vocábulos são verbos da 2ª conjugação. 

III – Os dois verbos estão, respectivamente, na 1ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do singular. 

IV – Os dois vocábulos estão no tempo presente. 

V – O primeiro vocábulo está no pretérito e o segundo no tempo presente. 

VI – O vocábulo é não é um verbo. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a alternativa VI. 

c) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 
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2 - Quanto ao emprego do gênero dos substantivos, assinale a alternativa que possuir a INCORRETA 

construção:  

a) O alface que você comprou estava fresquinho. 

b) O cônjuge ficou surpreso com a notícia.  

c) A testemunha afligiu-se após o depoimento. 

d) Sinto um dó quando vejo pessoas pedindo esmolas. 

e) O diabete foi revelado pelo exame. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Uma determinada escola resolveu adotar a média aritmética ponderada para calcular as médias 

finais de seus alunos, tendo como base as notas obtidas nos bimestres. As notas de um aluno dessa 

escola estão indicadas na tabela abaixo com os respectivos pesos. 

BIMESTRES 1º 2º 3º 4º 

PESOS 2 2 3 3 

NOTAS 6,5 5,5 7,5 6,5 

A média final desse aluno foi de: 

a) 6,30 

b) 6,50 

c) 6,45 

d) 6,60 

e) 6,259 

4 - Um corretor de imóveis recebeu R$ 3 400,00 pela venda de um imóvel, tendo sido de 4% a taxa 

de comissão. O valor da venda do imóvel foi de: 

a) R$ 85 000,00 

b) R$ 92 000,00 

c) R$ 95 000,00 

d) R$ 105 000,00 

e) R$ 110 000,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Após polêmica, protestos e muitas mobilizações de parlamentares, indígenas, ambientalistas e até 

da classe artística, um decreto, do presidente Michel Temer, publicado na terça-feira, 26 de setembro 

de 2017 no Diário Oficial da União revoga a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados 

(Renca). Segundo o Ministério de Minas e Energia, o governo retomará o debate sobre exploração 

mineral da área "mais à frente". A área, com mais de 4 milhões de hectáres, fica entre os estados do -

______________________ e do ________________ e tem tamanho equivalente ao da Dinamarca. 

Os minerais ali encontrados têm grande valor no mercado internacional, pois as jazidas são ricas em 

cobre, ouro, titânio, tântalo e tungstênio, considerados minerais nobres. 

(https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml)  

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a informação:  

a) Roraima; Pará. 

b) Acre; Amazonas. 

c) Acre; Roraima. 

d) Amazonas; Amapá. 

e) Amapá; Pará. 

6 - Dois anos depois do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, biólogos, geólogos e 

oceanógrafos que pesquisam a bacia do rio Doce afirmam que o impacto ambiental do desastre, 

considerado o maior do país, ainda não é totalmente conhecido. Em 05 de novembro de 2015, 34 

milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro jorraram do complexo de mineração e 

percorreram 55 km do rio Gualaxo do Norte e outros 22 km do rio do Carmo até desaguarem no rio 

Doce. No total, a lama percorreu 663 km até encontrar o mar. Ainda não é possível mensurar 

completamente a dimensão do impacto na natureza porque boa parte da lama continua nas margens e 

na calha do rio, dizem especialistas. Também não há ainda análises definitivas do monitoramento que 

vem sendo feito dos peixes e animais que voltaram a aparecer. Não há dados seguros, por exemplo, 

que apontem se eles estão contaminados ou se são apropriados para consumo. 

(http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660) 

O texto referência, trata do caso ocorrido na cidade de ____________________  cuja exploração de 

minério era realizada pela mineradora ______________________. 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/governo-federal-quer-extinguir-area-de-reserva-para-mineracao-ao-sul-do-amapa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660
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a) Mariana; Vale. 

b) Montes Claros; Usiminas. 

c) Mirabela; Alunorte. 

d) Mariana; Samarco. 

e) Mariana; Namisa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - Levando em consideração a redação dada pelos artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1988 

e alterações, assinale a alternativa que apresenta incoerência com o disposto no referido documento.  

a) A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração anual, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 

integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. 

b) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação 

serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas 

respectivas redes públicas de ensino. 

c) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

d) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

e) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.  

8 - O Ensino Fundamental está organizado em quatro áreas do conhecimento.  Essas áreas, como bem 

aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/201027, “favorecem a comunicação entre os conhecimentos e 

saberes dos diferentes componentes curriculares” (BRASIL, 2010).  Elas se intersectam na formação 

dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e 

sistematizados nos diversos componentes. Cada área de conhecimento explicita seu papel na 

formação integral dos alunos e destaca particularidades para o Ensino, considerando tanto as 

características do alunado quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessa fase da 
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escolarização. Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são distribuídos em 

áreas de conhecimento chamadas de:  

I – Arte  

II- Matemática 

III- Ciências da natureza  

IV- Ensino Religioso  

V- Ciências humanas 

VI- Linguagens 

As assertivas CORRETAS são: 

a) Apenas I; II; III e V. 

b) Apenas I; III; V e VI. 

c) Apenas II; III; IV e V.  

d) Apenas II; III; V e VI. 

e) Apensa I, II; III; e VI. 

9 - Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1996 e alterações, se discutem formas de melhoria da educação brasileira, num processo 

de construção constante e apresenta no art.26 que “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 [...]”. Nesta perspectiva, o Ministério da 

Educação desenvolve uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC que é fruto de amplo processo 

de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira. 

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. Considerando o exposto, assinale a alternativa que especifica o objetivo da Base Nacional 

Comum Curricular.   
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a) coibir a doutrinação ideológica que ocorre na maior parte das escolas brasileiras, uma vez 

que cria uma Base obrigatória a ser ministrada pelo professor. 

b) engessar o trabalho do professor, buscando mecanismos de controle de conteúdo e 

metodologias de ensino. 

c) definir conteúdos essenciais a todos os estudantes brasileiros, impedindo o professor de 

ministrar conteúdos que não constem na Base. 

d) definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm direito a ter acesso e se 

apropriar ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

e) criar uma base de conteúdos essenciais ao povo brasileiro, com objetivo de homogeneizar a 

cultura do país, diminuindo a desigualdade regional.  

10 - “A Sistematização Curricular do município de Concórdia é fruto de um amplo processo de 

estudo, discussão e consenso entre os professores da rede municipal de ensino, constituindo-se em 

instrumento de gestão e orientação pedagógica. A mesma é uma referência para a organização do 

trabalho pedagógico dos espaços educativos. Este documento ancorou-se na legislação vigente, em 

discussões contemporâneas sobre a educação e nas discussões da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC – 2015/2016, versão preliminar). Considerando esses pressupostos a equipe pedagógica, o 

grupo de formação, os professores e as auxiliares de creche da rede municipal de ensino 

deliberaram acerca dos conhecimentos/conteúdos a serem trabalhados em cada ano de 

escolarização e em cada disciplina, paralelo aos objetivos de aprendizagem. A definição dos 

conteúdos/conhecimentos a serem trabalhados e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

apontam o que os alunos devem ter assegurado em seu processo de escolarização” (Sistematização 

Curricular/2016). Deste modo, a elaboração coletiva do currículo para a Rede Pública Municipal de 

Ensino de Concórdia teve como principal objetivo definir pressupostos teóricos, encaminhamentos 

metodológicos, conhecimentos/conteúdos e estratégias a partir da definição de uma concepção 

teórica, que orienta todo o trabalho realizado nas unidades educativas. 

Marque a alternativa que indica a concepção teórica que orienta a Sistematização Curricular da rede 

municipal de ensino de Concórdia. 
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a) tradicional 

b) materialismo histórico-dialético 

c) tecnicista 

d) comportamentalista 

e) empirista 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR e CMEIs) 

11 - A estrutura geral da Base Nacional Comum Curricular- BNCC apresenta o detalhamento dos 

elementos que compõem a mesma para as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

Também esclarece como as aprendizagens estão organizadas em cada uma dessas etapas e explica a 

composição dos códigos alfanuméricos criados para identificar tais aprendizagens. Considerando os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento para a Educação Infantil, a BNCC estabelece cinco 

campos de experiências, a partir dos quais as crianças aprendem e se desenvolvem. Coloque V para 

as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 

I- (  ) O eu, o outro e o nós. 

II- (  ) Corpo, gestos e movimentos. 

III- (  ) Traços, sons cores e formas. 

IV-(  ) Análise lingüística. 

V- (  ) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

VI- (  ) Oralidade e escrita 

A seqüência está CORRETA em:  

a) F – V – V – V – V – V 

b) V – V – V – F – V – V 

c) V – V – V – V– V – F 

d) V – F – V –V– V – V 

e) F – V – F – V – V – V 
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12 - A Base Nacional Comum Curricular- BNCC, no que se refere à Educação Infantil,apresenta para 

cada campo de experiências objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em três 

grupos de faixas etárias. Quais sejam:  

a) Crianças de zero a 1 ano e 6 meses; Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses; 

Crianças de  4 anos a 5 anos e 11 meses. 

b) Crianças de zero a 1 ano e 6 meses; Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses; 

Crianças de 4 anos. 

c) Crianças de zero a 1 ano e 6 meses; Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses; 

Crianças de 5 anos. 

d) Crianças de zero a 1 ano e 6 meses; Crianças de 1 ano e 7 meses a 4 anos e 10 meses; 

Crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. 

e) Crianças de zero a2 anos; Crianças de 2 anos e 7 meses a 3 anos e 11 meses; Crianças de 4 

anos a 5 anos e 11 meses. 

13 - Considerando a Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional- LDBEN e alterações, analise as afirmativas abaixo sobre a Educação 

Infantil e marque C para as afirmativas certas e E para as erradas. 

I- (  ) O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

educação infantil gratuita às crianças de até 4 (quatro) anos de idade; 

II- (  ) O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua 

residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade; 

III- (  ) A União incumbir-se-á de:  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; 

IV- (  ) Os Municípios incumbir-se-ão de: oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, 

com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 
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quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

Assinale a seqüência CORRETA:  

a) C – E– C – E 

b) C – C – E – C  

c) E – C – C – C 

d) E – C – E – C 

e) E – E – C – E 

14 - Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, lei 8069, de 13 de julho de 1990 e 

suas alterações, o Capítulo IV, dispõe acerca do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. 

No referido capítulo, temos a seguinte redação 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 [...].” Atendendo o que preconiza o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é CORRETO afirmar que deve-se assegurar à criança e ao adolescente:  

a) acesso à escola particular mais próxima de sua residência; bem como o direito de ser 

respeitado por seus educadores e direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 

às instâncias escolares superiores. 

b) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; direito de ser respeitado por 

seus educadores;  bem como, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias escolares superiores; direito de organização e participação em entidades estudantis 

e acesso à escola pública gratuita próxima de sua residência. 

c) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; direito de ser respeitado por 

seus educadores e  pleno direito aos pais de interferir e reorganizar o processo pedagógico. 

d) direito de formação técnico-profissional compatível com o desenvolvimento do adolescente, 

respeitando idade-série. 

e) ensino gratuito, em âmbito nacional em escola pública e particular, nas diferentes 

modalidades, garantindo igualdade de oportunidades às crianças e adolescentes. 

15 - O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI aponta a educação infantil 

como a primeira etapa da Educação Básica que [...] tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança, em seus aspectos físicos, afetivos, intelectual, linguístico e social, complementando a 
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ação da família e da comunidade. Para tanto, a organização do trabalho pedagógico deve fazer com 

que a criança se aproprie do mundo dos objetos e das relações. A criança deve estar num ambiente 

onde se sinta acolhida, segura e satisfeita, capaz de lidar com seus anseios, num ambiente rico em 

experiências, essencial para a construção de sua identidade. Deste modo, a organização do trabalho 

pedagógico na educação infantil deve considerar alguns aspectos fundamentais para o bom 

andamento e para o desenvolvimento das crianças. Faz parte dessa organização o que consta nas 

opções a seguir, EXCETO: 

a) Rotina. 

b) Interação com as famílias.  

c) Estímulo, brinquedos e brincadeiras. 

d) Exclusivamente manter a higiene das crianças. 

e) Organização do espaço e do tempo para o desenvolvimento das atividades. 

16 - A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, proclama na legislação brasileira que 

a criança é reconhecida como um sujeito social de direitos. Com relação a esse assunto, analise as 

afirmativas abaixo. 

I- A educação infantil é um direito das mulheres trabalhadoras, conforme legislação trabalhista da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

II- O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: educação infantil, em 

creche e pré-escola, às crianças até 4 (quatro) anos de idade. 

III- Compete aos municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental;  

IV- A educação infantil é concebida como um serviço público que atende aos direitos da criança e 

da família, conforme indicam as Diretrizes Curriculares para Educação infantil. 

V- A pré-escola é um direito de todas as crianças e torna-se obrigatória, em 2009, dos quatro aos 

cinco anos.  
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Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 

e) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 

17 - O título IV da Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações que,trata da 

Organização da Educação Nacional, estabelece 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.Deste modo, o inciso IV, do art. 9º, aponta que essa prerrogativa 

é de incumbência:  

a) do Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação. 

b) dos Estados em colaboração com os municípios.  

c) dos Conselhos de Educação em regime de colaboração com os estados e a União. 

d) da União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

e) dos Municípios em colaboração com o Conselho Municipal de Educação.   

18 - Ao refletir sobre desenvolvimento e competência na sala de aula, Celso Antunes (2010) 

argumenta que “não mais basta acumular conhecimentos, é essencial estar à altura de aproveitar e 

explorar pela vida inteira todas as possibilidades do aprendizado, da atualização e do 

enriquecimento.” Nesse sentido é necessário que o professor: 

I- trabalhe as informações de forma diferente, atribuindo-lhes um significado de forma 

contextualizada. 

II- estimule e desenvolva inteligências e competências, deixando de ensinar conteúdos. 

III- ensine ao aluno a dialogar, a negociar, a converter problemas em oportunidades de 

aprendizagens. 
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As assertivas CORRETAS são: 

a) Apenas III. 

b) Apenas I. 

c) Apenas I e III. 

d) Apenas II e III. 

e) Apenas I e II.  

19 - O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil aponta para a importância de 

considerar as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças e a qualidade das 

experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania. Assinale com V 

(verdadeiro) e F (falso) as alternativas que expressam os princípios que embasam o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil. 

I- ( ) o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças 

individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.; 

II- ( ) o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação 

e comunicação infantil; 

III- ( ) o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento 

das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética e 

à estética; 

IV- ( ) a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas 

práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 

V- ( ) o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de 

sua identidade. 

Assinale a seqüência CORRETA:  

a) V – V – F – V – F 

b) V – V – V – F – V 
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c) V – V – V – F – F 

d) V – V – F – F – F 

e) V – V – V – V – V 

20 - Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998), a 

brincadeira é uma linguagem infantil que possibilita a exploração e a descoberta. A brincadeira é uma 

ação que ocorre no plano da imaginação isto implica dizer que aquele que brinca tenha o domínio da 

linguagem simbólica. Considerando o expresso pelo Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, acerca do brincar, assinale com V (verdadeiro) e F (falso) as alternativas abaixo. 

I- (  ) Para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata de tal forma a atribuir-

lhes novos significados.  Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 

imaginação e a imitação da realidade. 

II- (  ) Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma 

realidade anteriormente vivenciada. 

III- (  ) Ao brincar as crianças recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram origem, 

sabendo que estão brincando. 

IV- (  ) A brincadeira favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente 

suas aquisições de forma criativa. 

V- (  ) Brincar contribui para a interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de 

grupos sociais diversos. 

Assinale a seqüência CORRETA:  

a) V – V – F – V – F 

b) F – V – F – F – V 

c) V – V – V – V – V 

d) V – V – F – F – F 

e) V – V – V – V – F 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 12/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

 

16 
 

21 - O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998) explicita que a 

avaliação na educação infantil deve ser processual e destinada a auxiliar o processo de aprendizagem, 

fortalecendo a autoestima das crianças. Nesse documento, a avaliação é entendida, prioritariamente, 

como um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem 

oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas crianças. Assinale, apenas, a 

alternativa que NÃO expressa a concepção de avaliar presente no Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCNEI, 1998). 

a) A avaliação deve se dar de forma sistemática e contínua, tendo como objetivo principal a 

melhoria da ação educativa. 

b) O ato de avaliar deve classificar as crianças observando aquelas que apresentam condições 

de avançar para o ano subsequente, tendo em vista que mesmo não tendo caráter de promoção, 

a Educação Infantil torna-se essencial para o Primeiro Ano do Ensino Fundamental. 

c) A avaliação tem como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse processo 

como um todo, a mesma deve ser entendida como um exercício de um olhar sensível e 

cuidadoso com o outro.  

d) A avaliação na educação infantil deve registrar, contextualmente, os processos de 

aprendizagem das crianças, a qualidade das interações estabelecidas com outras crianças, 

funcionários e com o professor e acompanhar os processos de desenvolvimento obtendo 

informações sobre as experiências das crianças na instituição. 

e) A avaliação é um elemento indissociável o processo educativo que possibilita ao professor 

definir critérios para planejar as atividades e criar situações que gerem avanços na 

aprendizagem das crianças. 

22 - A inclusão escolar de alunos com deficiência em escolas regulares tem suscitado debates entre 

profissionais, tanto da área de educação, como de saúde. Sabe-se que é um direito garantido pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96), a oferta da educação especial 

enquanto dever constitucional do Estado, devendo ter início na Educação Infantil. Considerando o 

estabelecido pela a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacionais, lei n 9.394/96, e alterações, 

sobre a educação especial, analise as proposições: 
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I- Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

II- O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou 

superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a 

execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse 

alunado.  

III- Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das 

instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 

especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 

 IV- O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às 

instituições previstas neste artigo.   

Sobre as proposições é CORRETO afirmar: 

a) Todas as proposições são falsas. 

b) Somente as proposições II, III e IV são verdadeiras. 

c) Todas as proposições são verdadeiras. 

d) Somente a proposição V é falsa. 

e) Somente a proposição I é verdadeira. 

23 - As atividades lúdicas favorecem o desenvolvimento das atividades intelectuais e sociais, por 

isso, são indispensáveis à prática educativa. A alternativa que contém termos diretamente associados 

à importância do brincar para o fazer educativo é:  

Assinale a alternativa em que todos os itens sejam termos diretamente associados à importância do 

brincar.  
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a) estimulação – alienação – socialização 

b) representação – ação – submissão 

c) repetição – interação – organização 

d) descoberta – passividade – reflexão 

e) prazer – simbolização – criação 

24 - Aprendizagem é um processo de mudança de comportamento obtido através da experiência 

construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e sociais. Aprender é o resultado da 

interação entre estruturas mentais e o meio social. Para que a aprendizagem ocorra com sucesso, é 

preciso que o professor considere, na organização do trabalho educativo: 

a) a interação com crianças da mesma idade e não de idades diferentes. 

b) que os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as crianças já possuem sobre o 

assunto, são sempre de senso comum e devem ser evitados. 

c) conhecer o que o aluno já sabe e propor atividades que o desafiem de modo a sintetizar e 

sistematizar o conhecimento trabalhado.  

d) baixo grau de desafio das atividades e, se possível, o mais distante das práticas sociais reais 

para que possam se desenvolver e atuar no mundo. 

e) a individualidade e a diversidade, como fatores que dificultam a aprendizagem em grupo. 

25 - Segundo a Sistematização Curricular do município de Concórdia (2016) os educadores que 

atuam na Educação Infantil, salientam os principais aspectos que contribuem no desenvolvimento 

integral das crianças de 4 e 5 anos e que precisam ser contemplados nos fazeres pedagógicos dos 

educadores: 

I- Adaptação; Brincar; 

II- Espaços e Tempos; 

III- Pensamento e Linguagem; 

IV- Necessidade do concreto no desenvolvimento das aprendizagens; 
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V- Interações Sociais; Autonomia. 

As assertivas CORRETAS são: 

a) Apenas I; II; III e IV. 

b) Apenas I; II; III e V. 

c) Apenas I; II e III.  

d) Apenas II; III e IV. 

e) As alternativas I, II; III; IV e V. 

 


