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CARGO: EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré-Escolar 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 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 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 - Homônimas e parônimas são palavras que possuem semelhanças no som e na grafia, mas se 

constituem de significados diferentes. De modo sucinto as homônimas são palavras que apresentam 

igualdade ou semelhança fonética (relativa ao som) ou igualdade gráfica (relativa à grafia), porém 

com significados distintos. E, por sua vez, as parônimas são palavras semelhantes na grafia e no som, 

mas com significados distintos. Observe as construções abaixo e o uso dos vocábulos em destaque 

atentando para o emprego correto. 

I - Você ascendeu a um novo patamar: agora fará parte da equipe diretória! 

II - Comprimentando-a cordialmente, informo que recebemos a notificação encaminhada pelo 

Departamento de Recursos Humanos.  

III- Seguramente cometeu uma infração grave. 

IV - Quando praticamos qualquer atividade física, o corpo aumenta o consumo energético para 

suprir a demanda. Nesse processo ocorre uma espécie de ―queima do combustível‖ nas células, o 

que aumenta a temperatura interna. Para que o corpo não fique em parafuso, a soadeira entra em 

cena, promovendo a termorregulação. 

V- Com a pesquisa censual poderemos verificar a média de idade da população brasileira. 

VI - O condutor do veículo excedeu a velocidade permitida, por isso a multa foi infligida. 

VII - Precisou retificar o endereço quando realizou a atualização cadastral. 

VIII - Esperamos que todos viagem bem.  

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, III, V,VII e VIII estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III, IV,VII e VIII estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, III, V,VI e VII estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II,VI e VIII estão corretas. 
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2 - Segundo Marcuschi os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à 

vida cultural e social, portanto, são entidades sócio-discurssivas e formas de ação social em qualquer 

situação comunicativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis e dinâmicos. 

Nesse sentido, observe a nominata de gêneros textuais e assinale a alternativa que apresenta uma 

informação incorreta. 

Bate-papo no computador 

 

Fábula 

 

Resenha 

Bula de remédio 

 

Manual de instruções 

 

Sermão 

Cardápio de restaurante 

 

Notícia 

 

Telefonema 

Carta pessoal 

 

Receita 

 

Tirinha 

 

a) Todos os textos apresentados acima exercem funções comunicativas específicas e entre a 

nominata exposta, pelo menos um dos gêneros apresenta linguagem narrativa e descritiva e o 

objetivo é informar algo que aconteceu. 

b) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de instruir. 

c) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima pode ser estruturado com linguagem 

informal, muito semelhante à fala. 

d) Nenhum dos gêneros apresentados acima pode apresentar, concomitantemente, em sua 

estrutura a linguagem verbal e a não verbal. 

e) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de narrar. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Os números abaixo referem-se à quantidade de livros lidos por cada um dos treze professores 

durante um ano. 

    5    7    3    20    8    12    5    12    10    4    6    6    19 

Determine a média aritmética anual de livros lidos por esses professores. 

a) 5 

b) 12 

c) 9 

d) 13 
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e) 117 

 

4 - Para produzir peças artesanais um artista gasta R$ 1,80 por unidade. Além disso, há uma despesa 

fixa de R$ 2.800,00, independente da quantidade produzida. O preço de venda é de R$ 2,50 por 

unidade.  

Sabendo que  , onde  é o preço de venda do produto,  é o preço de 

custo do produto,  é o lucro obtido na transação e  é o número de peças produzidas e 

vendidas. O lucro na produção e venda de 7.000 peças será de: 

a) R$ 2.100,00 

b) R$ 3.350,00 

c) R$ 5.275,00 

d) R$ 7.700,00 

e) R$ 14.700,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - A lei 11.705, mais conhecida como Lei Seca, desde que foi aprovada tornou a legislação menos 

tolerante com quem dirige e ingere álcool, impondo mudanças no comportamento dos motoristas e 

ajudando a reduzir mortes no trânsito. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do 

Ministério da Saúde, indicam que houve uma redução em mais de 14% do número de mortes por 

acidentes de trânsito no país. A redução dos óbitos pode estar relacionada às ações de fiscalização após 

a Lei Seca. Além de mudar os hábitos dos brasileiros, a lei trouxe um maior rigor na punição e no 

bolso de quem a desobedece, com regras mais severas para quem misturar bebida com direção. 

Assinale a alternativa que indica há quantos anos a Lei Seca foi sancionada: 

a) 9 anos 

b) 5 anos 

c) 10 anos 

d) 8 anos 

e) 3 anos 
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6 - Reserva da Biosfera é um instrumento de conservação que favorece a descoberta de soluções para 

problemas como o desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a poluição atmosférica, o 

efeito estufa, entre outros. Cada Reserva da Biosfera é uma coleção representativa dos ecossistemas 

característicos da região onde se estabelece.  No Brasil ao todo são 7 Reservas da Biosfera no país: 

Mata Atlântica, Cinturão Verde de São Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central e Serra 

do Espinhaço. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - RBMA cuja área foi reconhecida pela 

UNESCO, foi a primeira unidade da Rede Mundial de Reservas da Biosfera declarada no Brasil. É a 

maior reserva da biosfera em área florestada do planeta e cobre cerca de 1.306.421 de km², ou 15% 

do território brasileiro, estendendo-se total ou parcialmente pelo território hoje ocupado por 3.517 

municípios. A reserva da Mata Atlântica abrange áreas de quantos estados brasileiros?  

Fonte: http://www.rbma.org.br/anuariomataatlantica/mata_atlantica.php 

a) 10 estados  

b) todos os estados 

c) 11 estados  

d) 22 estados  

e) 17 estados 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB institui as diretrizes e bases da 

Educação Nacional. Esta lei se configura assim, como fundamental para que as Redes públicas e 

privadas organizem seus sistemas de ensino.  Leia as afirmativas que segue: 

I- A LDB apresenta em seu artigo I que a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

II- A LDB especifica que a função da escola é a formação intelectual do sujeito aprendente, com 

vista a prepará-lo exclusivamente para o mundo do trabalho. 

III- A LDB esclarece que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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IV- A LDB elucida que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante 

a garantia de ensino escolar gratuito para alunos devidamente matriculados, com idade entre 7 

(sete) e 17 (dezessete) anos de idade. 

V- A LDB explica no artigo 4º, inciso I, que a Educação Básica compreende: Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Assinale a alternativa que contém todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e II. 

b) Somente as alternativas I e III. 

c) Somente as alternativas I e IV. 

d) Somente as alternativas I e V. 

e) Somente as alternativas II e V. 

 

8 - A Base Nacional Comum Curricular – BNCC aprovada em 15 de dezembro de 2017 e sancionada 

em 20 de dezembro de 2017 apresenta o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que 

todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito. Assim, quanto a BNCC é INCORRETO 

afirmar: 

a) A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica.  

b) A BNCC apresenta dez competências gerais que consolidam no âmbito pedagógico, os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento que os estudantes têm direito. 

c) A BNCC baseia-se no conceito de Educação Integral independente da duração da jornada 

escolar. A BNCC está comprometida com a construção intencional de processos educativos 

que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, possibilidades e interesses 

dos estudantes. 

d) A BNCC é um documento de caráter organizativo e normativo, definidor de conteúdos, 

habilidades, estratégias de ensino e avaliação da Educação Básica. O mesmo deve ser 

aplicado integralmente nos sistemas de ensino públicos municipais e estaduais brasileiros até 

dezembro de 2020. 

e) A partir da homologação da BNCC as redes de ensino e escolas particulares terão a tarefa de 

construir currículos, com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, 
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passando, assim, do plano normativo propositivo para o plano da ação e da gestão curricular 

que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica. 

 

9 - A Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia -20016, é o 

documento que apresenta a (re)estruturação da proposta curricular municipal. Leia as afirmativas: 

I- A Sistematização Curricular é um documento fruto de amplo processo de estudo, discussão e 

consenso entre os professores da Rede Municipal de Ensino, constituindo-se em instrumento de 

gestão e orientação pedagógica. 

II- A Sistematização Curricular é um documento que expõe unicamente o direcionamento 

avaliativo a ser seguido pelos professores da Rede Municipal de Educação com vistas a perceber 

potencialidades, necessidades ou dificuldades dos alunos. 

III- A Sistematização Curricular tem como pressuposto teórico que o embasa a Teoria 

Sociointeracionista.  A qual entende o sujeito e suas vivências como secundário à compreensão do 

conhecimento historicamente acumulado. 

IV- A elaboração da Sistematização Curricular para a Rede Pública Municipal de Concórdia se 

justifica pela necessidade de organizar teórica e metodologicamente, o processo de ensino e 

aprendizagem que confere direção ao trabalho pedagógico e consequente apropriação do 

conhecimento pelo aluno buscando assegurar a efetivação dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento com vistas a potencializar uma educação humanizadora, crítica e integral. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa III. 

c) Somente as alternativas II e III. 

d) Somente as alternativas III e IV. 

e) Somente as alternativas II, III e IV. 

 

10 - Assinale a alternativa CORRETA quanto à Sistematização Curricular do Município de 

Concórdia: 

a) A elaboração deste documento é determinação do MEC visto que este documento apresenta 

os conteúdos essenciais avaliados nos Testes de Larga Escala como Prova Brasil e Provinha 

Brasil. 
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b) Os professores participaram de forma indireta da elaboração dos conteúdos e das avaliações 

para cada ano ou turma. Estes conteúdos estão descritos no documento de Sistematização. 

Quando realizadas as primeiras discussões foram enviados às escolas e Centros de Educação 

Infantil cópias do documento para que os professores conhecessem e apresentassem alguma 

sugestão de melhoria ao documento já pronto. É deste documento que se define por onde 

partir pedagogicamente e possibilidades avaliativas com cada turma. 

c) A Sistematização do Município de Concórdia não se configura em currículo, mas, em um 

documento que estabelece linhas gerais do trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. 

d) A elaboração da Sistematização Curricular contou com a presença de profissionais da rede 

que contribuíram no processo de produção do mesmo. A participação ocorreu através de 

comissões eleitas entre os pares para sistematizar o documento a partir do ano de atuação 

e/ou disciplina, na apresentação e discussão do material produzido durante Seminário de 

Sistematização e posterior revisão de sugestões e propostas. 

e) A sistematização Curricular do município de Concórdia apresenta conhecimentos a serem 

desenvolvidos com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Excetuam-se neste 

documento os conhecimentos e estratégias pedagógicas relativas à Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos- EJA tendo em vista sua especificidade. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré-Escolar CMEIs) 

11 - Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil a música é 

compreendida como linguagem e forma de conhecimento. Presente no cotidiano de modo intenso, no 

rádio, na TV, em gravações, jingles etc., por meio de brincadeiras e manifestações espontâneas ou 

pela intervenção do professor ou familiares, além de outras situações de convívio social, a linguagem 

musical tem estrutura e características próprias, devendo ser considerada como: 

I- Produção — centrada na experimentação e na imitação, tendo como produtos musicais a 

interpretação, a improvisação e a composição. 

II- Apreciação — percepção tanto dos sons e silêncios quanto das estruturas e organizações 

musicais, buscando desenvolver, por meio do prazer da escuta, a capacidade de observação, 

análise e reconhecimento. 

III- Reflexão — sobre questões referentes à organização, criação, produtos e produtores musicais. 
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As alternativas CORRETAS são:  

a) Apenas, II e III.   

b) As alternativas I, II e III.  

c) Apenas, I e II. 

d) Apenas, I e III.  

e) Apenas, I. 

12 - Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil cantar e ouvir músicas 

podem ocorrer com frequência e de forma permanente nas instituições. As atividades que buscam 

valorizar a linguagem musical e que destacam sua autonomia, valor expressivo e cultural (jogos de 

improvisação, interpretação e composição) podem ser realizadas duas ou três vezes por semana, em 

períodos curtos de até vinte ou trinta minutos, para as crianças maiores. Podem ser, também, 

realizados projetos que integrem vários conhecimentos ligados à produção musical. A construção de 

instrumentos, por exemplo, pode se constituir em um projeto por meio do qual as crianças poderão: 

I- Explorar materiais adequados à confecção. 

II- Desenvolver recursos técnicos para a confecção do instrumento. 

III- Informar-se sobre a origem e história do instrumento musical em questão.  

IV- Vivenciar e entender questões relativas a acústica e produção do som.  

V- Fazer música, por meio da improvisação ou composição, no momento em que os instrumentos 

criados estiverem prontos. 

As alternativas CORRETAS são:  

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

b) Apenas I, II e III.  

c) Apenas I e II. 

d) Apenas I, III e IV. 

e) Apenas II, III, IV e V. 

13 - De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil os conteúdos da 

aprendizagem em artes poderão ser organizados de modo a permitir que, por um lado, a criança 

utilize aquilo que já conhece e tem familiaridade, e, por outro lado, que possa estabelecer novas 

relações, alargando seu saber sobre os assuntos abordados. Convém ainda lembrar que a necessidade 

e o interesse também são criados e suscitados na própria situação de aprendizagem. Tendo clareza do 

seu projeto de trabalho, o professor poderá imprimir maior qualidade à sua ação educativa ao garantir 

que, EXCETO: 
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a) A criança possa compreender e conhecer a diversidade da produção artística na medida em 

que estabelece contato com as imagens das artes nos diversos meios, como livros de arte, 

revistas, visitas às exposições, contato com artistas, filmes etc. 

b) Exista a possibilidade do uso de diferentes materiais pelas crianças, fazendo com que estes 

sejam percebidos em sua diversidade, manipulados e transformados. 

c) Os pontos de vista de cada criança sejam respeitados, estimulando e desenvolvendo suas 

leituras singulares e produções individuais. 

d) As trocas de experiências entre as crianças aconteçam nos momentos de conversa e reflexão 

sobre os trabalhos, elaborações conjuntas e atividades em grupo. 

e) A arte seja compreendida como linguagem restrita que constrói objetos plenos de sentido. 

14 - O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil propõe que para aprender a ler e a 

escrever, a criança precisa construir um conhecimento de natureza conceitual: precisa compreender 

não só o que a escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem. 

Isso significa que a alfabetização não é o desenvolvimento de capacidades relacionadas à percepção, 

memorização e treino de um conjunto de habilidades sensório-motoras. É, antes, um processo no qual 

as crianças precisam resolver problemas de natureza lógica até chegarem a compreender de que 

forma a escrita alfabética em português representa a linguagem, e assim poderem escrever e ler por si 

mesmas. Nessa perspectiva, a aprendizagem da linguagem escrita é concebida como: 

I- A compreensão de um sistema de representação e não somente como a aquisição de um código 

de transcrição da fala. 

II- Um aprendizado que coloca diversas questões de ordem conceitual, e não somente perceptivo-

motoras, para a criança.  

III- Um processo de construção de conhecimento pelas crianças por meio de práticas que têm 

como ponto de partida e de chegada o uso da linguagem e a participação nas diversas práticas 

sociais de escrita. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas I e III. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas II. 

d) Apenas I e II. 

e) As alternativas I, II e III. 
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15 - No tocante ao Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil recontar histórias é 

outra atividade que pode ser desenvolvida pelas crianças. Elas podem contar histórias conhecidas 

com a ajuda do professor, reconstruindo o texto original à sua maneira. Para isso podem apoiar-se nas 

ilustrações e na versão lida. Nessas condições, cabe ao professor promover situações para que as 

crianças compreendam as relações entre o que se fala, o texto escrito e a imagem. O professor lê a 

história, as crianças escutam, observam as gravuras e, frequentemente, depois de algumas leituras, já 

conseguem recontar a história, utilizando algumas expressões e palavras ouvidas na voz do professor. 

Nesse sentido, é importante ler as histórias tal qual estão escritas, imprimindo ritmo à narrativa e 

dando à criança a ideia de que ler significa atribuir significado ao texto e compreendê-lo. Para 

favorecer as práticas de leitura, oralidade e escrita algumas condições são consideradas essenciais. 

São elas: 

I- Dispor de um acervo em sala com livros e outros materiais, como histórias em quadrinhos, 

revistas, enciclopédias, jornais etc., classificados e organizados com a ajuda das crianças. 

II- Organizar momentos de leitura livre nos quais o professor também leia para si. Para as crianças 

é fundamental ter o professor como um bom modelo. O professor que lê histórias, que tem boa e 

prazerosa relação com a leitura e gosta verdadeiramente de ler, tem um papel fundamental: o de 

modelo para as crianças.  

III- Possibilitar às crianças a escolha de suas leituras e o contato com os livros, de forma a que 

possam manuseá-los, por exemplo, nos momentos de atividades diversificadas. 

IV- Possibilitar regularmente às crianças o empréstimo de livros para levarem para casa. Bons 

textos podem ter o poder de provocar momentos de leitura em casa, junto com os familiares. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas I, II e III. 

b) Apenas II, III e IV. 

c) Apenas II e III. 

d) Apenas I e II. 

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

16 - O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil enfatiza que o tratamento que se 

dá à escrita na instituição de educação infantil pode ter como base a oralidade para ensinar a 

linguagem que se usa para escrever. Ditar um texto para o professor, para outra criança ou para ser 

gravado em fita cassete é uma forma de viabilizar a produção de textos antes de as crianças saberem 

grafá-los. É em atividades desse tipo que elas começam a participar de um processo de produção de 
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texto escrito, construindo conhecimento sobre essa linguagem, antes mesmo que saibam escrever 

autonomamente. Ao participar em atividades conjuntas de escrita a criança aprende a, EXCETO:  

a) Repetir palavras ou expressões literais do texto original. 

b) Controlar o ritmo do que está sendo ditado, quando a fala se ajusta ao tempo da escrita. 

c) Diferenciar as atividades de contar uma história, por exemplo, da atividade de ditá-la para o 

professor, percebendo, portanto, que não se diz as mesmas coisas nem da mesma forma quando 

se fala e quando se escreve.  

d) Retomar o texto escrito pelo professor, a fim de saber o que já está escrito e o que ainda falta 

escrever. 

e) Considerar o destinatário ausente e a necessidade da obscuridade do texto para que ele possa 

compreender a mensagem;  

17 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990, no Capítulo 

IV, dispõe sobre o Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. No art. 54 do referido 

documento temos que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, EXCETO:  

a) Ensino fundamental, facultativo e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

b) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

c) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino. 

d) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 

e) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um. 

18 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, lei 8069/90, no Capítulo IV, dispõe sobre o 

Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. O art. 56 define que os dirigentes de 

estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

I - Maus-tratos envolvendo seus alunos. 

II- Retificação de faltas injustificadas. 

III - Elevados níveis de repetência. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas I e III. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas II. 
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d) Apenas I e II. 

e) As alternativas I, II e III. 

19 - De acordo com a Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia 

2016, o currículo da educação infantil para faixa etária de 1 a 2 anos e 6 meses (Grupo II), 

considerará como características de desenvolvimento os seguintes aspectos: 

I- Físico (controle e domínio do corpo). 

II- Cognitivo (compreender, reconhecer e socializar-se com vínculos afetivos). 

III- Linguagem (iniciação aos processos de comunicação). 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas I e III. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas II. 

d) Apenas I e II. 

e) As alternativas I, II e III. 

20 - Durante o Seminário da Sistematização Curricular, promovido pela Secretaria Municipal de 

Educação, em meados do mês de abril de 2016, no qual as educadoras pertencentes a Comissão de 

Sistematização da Educação Infantil realizaram a apresentação e a implementação da trajetória 

construída com os pares, e por meio das discussões coletivas neste grupo, as percepções sobre quem 

é a criança que está na escola hoje, na faixa etária de 4 anos, indicaram que, EXCETO:  

a) As crianças que pertencem ao Pré I são ―pequenas‖ considerando o desenvolvimento físico e 

intelectual, possuem maior nível de dependência do professor, visto que as questões 

relacionadas à autonomia encontram-se em processos iniciais de desenvolvimento, sendo 

dificultado pelo número de crianças nas salas de aula, pelas turmas serem mistas e pelo fato do 

professor realizar sozinho a sua atuação. 

b) Algumas escolas não estão adaptadas a mudança da rotina (CMEI x ESCOLA) e ao 

funcionamento, organização dos espaços e tempos do ambiente escolar, sendo acentuadas por 

espaços e mobílias inadequados às crianças, como: banheiros e refeitórios distantes, escadarias, 

entre outros.  

c) Com muita dificuldade de adaptação, considerando a ausência da mesma ou o tempo 

insuficiente destinado no início do ano letivo, sendo que tal situação interferiu negativamente 

nas construções iniciais do conceito de grupo e na inserção diante das regras de pertencimento 
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a um novo grupo social. Vale ressaltar, que por ser um ambiente novo e com novos 

profissionais, a criança sente-se insegura, necessitando uma adaptação gradativa.  

d) Sendo o estudar uma especificidade e uma necessidade desta faixa etária faz-se necessário a 

oferta de muitas atividades de memorização e repetição sistemática.  

e) A aprendizagem e as experiências sociais contêm diferenças extremamente acentuadas em 

relação aos níveis de desenvolvimento humano, possuem necessidade de vivências concretas e 

significativas em todas as áreas do conhecimento. 

21 - Segundo a Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia 2016, os 

educadores que atuam na Educação Infantil – Pré I, apontam alguns 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 

II- Interações Sociais 

III- Espaços e tempos 

IV- Dependência 

V- Pensamento e Linguagem 

VI- Necessidade do concreto no desenvolvimento das aprendizagens 

VII- Brincar 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas I, II, III e IV. 

b) Apenas IV, V, VI e VII. 

c) Apenas II, III, IV e V. 

d) Apenas I, II, III, V, VI e VII. 

e) As alternativas I, II, III, IV, V, VI e VII. 

22 - A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no que tange a educação infantil expressa que, as 

aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, nesta etapa, têm como eixos estruturantes as 

interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar-se e conhecer-se. A organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada 

em cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as 

situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os 

aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. A definição e a denominação dos campos 
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de experiências também se baseiam no que dispõem as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil- DCNEI em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados 

às crianças e associados às suas experiências. Considerando esses saberes e conhecimentos, os 

campos de experiências em que se organiza a BNCC são, marque 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- (  ) Escuta, fala, imprudência e imaginação. 

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

A sequência está CORRETA em:  

a) F – V – V – F  – V  

b) V – V – V – F – V  

c) V – V – V – V– V  

d) V – F – F –V– V  

e) F – F – F – V – V  

23 - Para Vygotsky, o homem é essencialmente lúdico. Vygotsky fala que o brinquedo ajudará a 

desenvolver uma diferenciação entre a ação e o significado. A criança, com o seu evoluir, passa a 

estabelecer relação entre o seu brincar e a ideia que se tem dele, deixando de ser dependente dos 

estímulos físicos, ou seja, do ambiente concreto que a rodeia. Assinale a(s) proposição(ões) 

CORRETA(S): 

I- O brincar relaciona-se ainda com a aprendizagem.  

II- Brincar é aprender; na brincadeira, reside a base daquilo que, mais tarde, permitirá à criança 

aprendizagens mais elaboradas.  

III- O lúdico torna-se uma proposta educacional para o enfrentamento das dificuldades nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

IV- O brincar prepara para futuras atividades de trabalho: evoca atenção e concentração, estimula 

a autoestima e ajuda a desenvolver relações de confiança consigo e com os outros. 

V- O brincar é importante em todas as fases da vida, na infância ele é ainda mais essencial: mas é 

apenas um entretenimento, não contribuindo para a aprendizagem. 

 

As proposições CORRETAS são:  
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a) Apenas I, II, III e IV. 

b) Apenas IV e V. 

c) Apenas II, III e V. 

d) Apenas I, II e V. 

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

24 - A avaliação de modo geral tem sido 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. É um elemento indissociável do processo educativo que 

possibilita ao professor definir critérios para planejar as atividades e criar situações que gerem 

avanços na aprendizagem das crianças. As proposições que seguem consideram que a avaliação tem 

como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse processo como um todo, EXCETO: 

a) A avaliação deve se dar de forma sistemática e contínua ao longo de todo o processo de 

aprendizagem. 

b) A avaliação devem se dar em atividades descontextualizadas tendo como objetivo a 

promoção para o acesso ao ensino fundamental. 

c) A avaliação não se dá somente no momento final do trabalho. É tarefa permanente do 

professor, instrumento indispensável à constituição de uma prática pedagógica e educacional 

verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento das crianças. 

d) A avaliação é um importante instrumento para que o professor possa obter dados sobre o 

processo de aprendizagem de cada criança, reorientar sua prática e elaborar seu planejamento, 

propondo situações capazes de gerar novos avanços na aprendizagem das crianças. 

e) Os critérios de avaliação devem ser compreendidos como referências que permitem a análise 

do seu avanço ao longo do processo, considerando que as manifestações desse avanço não são 

lineares, nem idênticas entre as crianças. 

25 - As concepções sobre as práticas na Educação Infantil são historicamente construída e 

consequentemente foram mudando ao longo dos tempos, não se apresentando de forma homogênea 

nem mesmo no interior de uma mesma sociedade e época. O olhar a respeito da criança é algo 

construído historicamente. É por conta dessa construção histórica que é possível perceber, com o 

passar dos tempos, as mudanças em relação à visão de criança. Considerando tais mudanças, marque 

V para a proposições verdadeiras e F para as falsas. 
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I- (  ) Pode parecer bem estranho, mas a sociedade nem sempre percebia a criança como um ser 

que tem particularidades. 

II- (  ) De um ser sem muita importância, quase insignificante, a criança, num processo secular, 

passa a ocupar mais destaque na sociedade e é vista sob nova perspectiva. 

III- (  ) A criança é concebida atualmente como um sujeito de direitos, como um sujeito social, 

situado historicamente. 

IV- (  ) A concepção de criança como um ser particular, com características bem distintas das dos 

adultos, e portadora de direitos, é que vai provocar as maiores modificações na Educação Infantil. 

V- (  ) Conceber a criança como sujeito de direitos torna o atendimento às crianças da educação 

infantil muito mais específico. 

A sequência está CORRETA em:  

a) F – V – V – F  – V  

b) V – V – V – F – V  

c) V – V – V – V– V  

d) V – F – F –V– V  

e) F – F – F – V – V  

 


