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CARGO: EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica fabricada em 

material transparente 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 
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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 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) 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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.correiobraziliense.com.br>Acesso em 21 de setembro de 2021) 

 

01 – Sobre a colocação pronominal, analise: 

“‘Me agrediu várias vezes’, [...]” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Há caso de próclise obrigatória. 

b) Há caso de ênclise facultativa. 

c) Há erro de colocação pronominal. 

d) Há caso de mesóclise obrigatória. 

e) Manteria as características gramaticais empregadas caso fosse reescrita como: Agredi-lo-ei 

várias vezes. 

 

Analise o trecho a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

“[...], conta irmã de homem que espancou o pai no DF.” 

 

02 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Conjunção integrante. 

b) Pronome relativo. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

e) Preposição. 
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03 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais” 

b)  “em que” 

c) “pelo qual” 

d) “o qual” 

e) “a qual” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – A razão entre “a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão entre  e 

, em termos percentuais, é igual a: 

a) 45%. 

b) 55%. 

c) 65%. 

d) 50%. 

e) 60%. 

 

05 – Analise as notas tiradas por Maria em seu primeiro semestre de aula: 

Disciplina Nota 

Matemática 9,8 

Português 6,5 

Inglês 4 

Considerando que para passar ela precisa tirar 6 pontos e o cálculo utilizado pela escola é o da média 

aritmética simples, assinale a alternativa correta: 

a) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,98. 

b) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,78. 

c) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,52. 

d) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,95. 

e) Maria passou de semestre. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

06 – A modalidade de ensino híbrido para a Educação Infantil combina práticas presenciais e 

remotas, e exigem que as famílias se envolvam mais nas atividades escolares. Para o êxito de tal 

modalidade é fundamental realizar ações pedagógicas que promovam o interesse e a participação do 

aluno no processo, que em conjunto pode ser abarcado pelo termo: 

a) Competências gerais. 

b) Direitos de aprendizagem. 

c) Metodologias ativas. 

d) Campos de experiência. 

e) Interdisciplinaridade. 

 

07 – A BNCC estabelece para o Ensino Infantil os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento. 

Destes temos: 

I - _________ cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 

parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus 

conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

II - ____________ movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, 

ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência 

e a tecnologia; 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:  

a) Expressar - Conhecer-se. 

b) Conviver - Participar. 

c) Expressar - Explorar. 

d) Brincar - Conhecer-se. 

e) Brincar - Explorar. 

 

08 – A organização curricular da educação infantil está estruturada em diferentes Campos de 

Experiências. O campo chamado “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” exige 

que o educador promova: 
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a) Ser mediador entre os textos e as crianças, que contribuem para o desenvolvimento do gosto 

pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. 

b) Promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, 

investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para 

buscar respostas às suas curiosidades e indagações. 

c) Promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua 

participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, que 

a criança se constitui ativamente como sujeito singular. 

d) Promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e 

apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da 

criatividade e da expressão pessoal das crianças. 

e) Elaborar oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito 

lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de 

movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo. 

 

09 – A etapa da educação infantil pode e deve contribuir para o exercício da cidadania nesta faixa da 

população, de modo a garantir supridas as necessidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das 

crianças. Esta afirmação permite afirmar que a educação infantil deve promover: 

a) 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. 

b) Alcançar os cuidados essenciais relativos à sobrevivência da criança e a integração do cuidar 

e educar, por sua vez, o desenvolvimento de sua identidade é papel da família. 

c) Contribuir para a devida uniformização cultural e intelectual da população, de modo que 

todos partam do mesmo nível nas disputas sociais futuras. 

d) A elaboração de um currículo que contemple o conhecimento e a experiência como modos 

de existir, estabelecendo requisitos mínimos em cada etapa do ensino. 

e) O recurso a bens e serviços quando necessário de modo a incentivar a permanência do aluno 

e a mudança de práticas culturais pouco valorizadas no contexto familiar. 

 

10 – Pela leitura do Referencial Curricular Nacional para educação infantil, volume 1, encontramos 

em meio a “Organização do Tempo”, a definição: 
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“São conjuntos de atividades que trabalham com conhecimentos específicos construídos a partir 

de um dos eixos de trabalho que se organizam ao redor de um problema para resolver ou um 

produto final que se quer obter. Possui uma duração que pode variar conforme o objetivo, o 

desenrolar das várias etapas, o desejo e o interesse das crianças pelo assunto tratado.” 

A descrição faz referência a: 

a) Sequencias didáticas. 

b) Atividades permanentes. 

c) Plano de ensino. 

d) Projetos de trabalho. 

e) Intencionalidade pedagógica. 

 

11 – O período de desenvolvimento infantil que vai do nascimento até os 6 anos de idade pode ser 

dividido em duas etapas. A primeira até os três primeiros anos ocorre um desenvolvimento acelerado 

e é determinante para o desenvolvimento emocional e cognitivo, a segunda, dos quatro aos seis anos, 

é marcada por um período de maior autonomia e consciência de si. Em conjunto estas duas etapas se 

referem a(ao) chamado(a): 

a) Período sensório motor. 

b) Fase edípica. 

c) Primeira infância. 

d) Período pré-silábico. 

e) Pré-operatório. 

 

12 – A assimetria do tórax, durante o desenvolvimento infantil pode estar relacionado a doenças ou 

problemas de saúde, tais como: 

a) Má-formação cardíaca. 

b) Síndrome de Down. 

c) Autismo. 

d) Bipolaridade. 

e) Esquizofrenia paranoide. 

 

13 – Um dos aspectos que contribuem para o desenvolvimento da autonomia é dar à criança 

referências para situar-se na rotina da instituição, pois num ambiente conhecido podemos antecipar a 

sequência dos acontecimentos, e ter mais segurança para arriscar e ousar agir com independência. 

Para tal, o Referencial Curricular Nacional para educação infantil sugere: 
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a) Pedir para que a cada dia, um aluno diferente faça sugestões da organização didática escolar. 

b) Ter sempre atividades prontas para serem utilizadas de acordo com a intuição do docente. 

c) Realizar atividades surpresa para mobilizar recursos internos dos alunos durante as semanas. 

d) Elaboração de quadros e tabelas onde as atividades fixas de cada dia da semana estejam 

registradas. 

e) Manutenção de um calendário pessoal para cada aluno de modo a variar os tipos de 

atividades executadas por cada um. 

 

14 – Analise o trecho a seguir: 

“Dentro da teoria construtivista, o conceito de ____________ se refere ao esforço do indivíduo 

para solucionar um problema, partindo para isso das estruturas cognitivas que estão presentes nele 

naquele momento, incorporando novas possibilidades de ação.” 

A lacuna se refere a(ao): 

a) Letramento. 

b) Assimilação. 

c) Cognição. 

d) Acomodação. 

e) Equilibração. 

 

15 – De acordo com os pressupostos correntes a respeito da avaliação na etapa da Educação Infantil, 

é correto afirmar: 

a) Realizar uma observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das 

crianças nos finais de bimestre ou semestre. 

b) Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças tais como relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns etc. como pré-requisitos de novas etapas de ensino. 

c) Desenvolver uma documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da 

instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança 

na Educação Infantil. 

d) Deve garantir ao menos o letramento individual e a formação de habilidades básicas para o 

ensino fundamental. 

e) Não deve haver qualquer tipo de avaliação no ensino infantil, deve-se apenas garantir, 

exclusivamente, o acesso e a permanência das crianças na escola. 

 


