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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

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 3 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 8 (oito) horas com termino às 12 (doze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 1(uma) hora, com tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova será 
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composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 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 (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área da Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

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. As expressões sublinhadas correspondem a adjetivos, EXCETO em: 

I. Um branco, velho, pedia esmolas. 

II. Era um dia cinzento. 

III. Os viajantes dormiam tranquilos.  

IV. Fala claro na sua defesa. 

V. O dia está claro. 

VI. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. 

VII. Estamos muito contentes com sua aprovação. 

a) Alternativas I e II; 

b) Alternativas III, IV, VI e VII; 

c) Alternativas VI e VII; 

d) Alternativas IV e V; 

e) Alternativas III, VI e VII; 

 

2. Assinale a única alternativa que não apresenta ERRO quanto aos aspectos ortográficos: 

a) viajens, gorgeta, maisena, chícara, centríolo; 

b) emcima,  paralisado, especulação, esdrúxulo, tessitura;   

c) excessões, advinhar, ascenção, álibi, permissivo; 

d) prazeiroso, tigela, padastro, revitalização, licitatório;  

e) azia, sucinto, arruaça, privilégio, fetiche; 

 

3. Poeta, escritor e teatrólogo maranhense morreu na manhã do dia 4  de dezembro de 2016 no 

Rio, aos 86 anos. Foi  um dos maiores autores brasileiros do século 20 e foi eleito "imortal" 

da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2014, tornando-se o sétimo ocupante da cadeira 

nº 37. Entre seus poemas destaca-se:  

Dois e Dois são Quatro  

Como dois e dois são quatro / Sei que a vida vale a pena / Embora o pão seja caro / E a liberdade 

pequena / Como teus olhos são claros / E a tua pele, morena / como é azul o oceano / E a lagoa, 

serena (...) 

Assinale a alternativa que indica o autor em questão:  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 010/2016 – MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC 

 

4 
 

a) Ferreira Gullar 

b) Moacyr Scliar 

c) Ariano Suassuna 

d) Miguel Couto 

e) Jorge de Lima 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Considere que: ”Se o dia está ensolarado, então não chove”.  

a) Não chover é condição suficiente para o dia estar ensolarado; 

b) Chover é condição necessária para o dia não estar ensolarado; 

c) O dia estar ensolarado é condição necessária e suficiente para chover; 

d) Não chover é condição necessária para o dia estar ensolarado; 

e) Chover é condição necessária para o dia estar ensolarado. 

 

 

5. Um trem com velocidade média de  faz um percurso em 3 horas.  Se a velocidade 

média fosse de , o tempo necessário para fazer o mesmo percurso seria de: 

a) 2h 24min 

b) 2h 40min 

c) 2h 50min 

d) 3h 01min 

e) 3h 07min. 

 

 

6. Uma blusa que havia sido comprada por R$ 70,00 foi revendida por R$ 98,00. O proprietário do 

estabelecimento comercial quer saber quanto o acréscimo dado no artigo representa em 

porcentagem. A alternativa que contém a resposta certa é:  

a) 20 % 

b) 30 % 

c) 40 % 

d) 45 % 

e) 50 % 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moacyr_Scliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Couto
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. O Município de Concórdia foi criado pelo Decreto 635 de 12 de julho de 1934 e instalado 

oficialmente em 29 de julho do mesmo ano. Na ocasião o município tinha área de 2.745 km² 

onde viviam 21.086 moradores. Foi nomeado como primeiro Prefeito o Coronel José Luiz de 

Castro que ocupou o cargo de julho 1934 a janeiro de 1935. O município de Concórdia ainda 

teria mais 6 prefeitos nomeados antes da eleição do Senhor __________________________, 

o primeiro Prefeito eleito de Concórdia. 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna do texto. 

a) Dogello Goss 

b) Fioravante Massolini 

c) Heródoto Pereira Guimarães 

d) Domingos Machado de Lima 

e) Attílio Francisco Xavier Fontana 

 

8. “CÂMARA DEVOLVE R$ 723 MIL AO EXECUTIVO 

Seguindo o exemplo de anos anteriores, a Câmara de Vereadores de Concórdia fez a devolução da 

sobra de recursos financeiros ao Executivo. O ato de devolução e a transferência dos R$ 723.785,50 

ocorreram na tarde desta terça-feira, 27, no gabinete do prefeito João Girardi.” 

Fonte: http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810  Acessado 10 01 /2017 

Esse ato envolveu as maiores autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 

Concórdia, o Prefeito e o Presidente da Câmara de Vereadores.  

Quem foi o Presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia no biênio 2015/2016? 

a) Rogério Luciano Pacheco 

b) Leocir Zanella 

c) Vilmar Comassetto 

d) Arlan Guliani 

e) Mauro Mendes 

 

9. Quais são os princípios constitucionais da administração pública direta ou indireta que todos 

os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer (Art. 

37 da Constituição Federal)? 

a) ética, acesso à informação, pessoalidade, legalidade e eficácia 

b) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810
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c) gestão pública, tecnicidade, ética, eficiência e acesso à informação 

d) auditoria, transparência, impessoalidade, legalidade e controle 

e) transparência, ética pública, acesso à informação, tecnicidade e moralidade 

 

10. Leia as frases abaixo: 

I – Ação instituída na Lei 12.305 de agosto de 2010 – Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

II -  Instrumento de desenvolvimento econômico e social em prol da sustentabilidade do planeta. 

III – Apresenta como vantagens a economia nos processos produtivos das empresas, reduzindo o 

consumo de matéria-prima, cria um sistema de responsabilidade compartilhada para o destino correto 

dos resíduos sólidos.  

IV – Processo inverso da logística industrial. 

As frases referem-se à: 

a) Logística de Distribuição 

b) Processo de Saneamento 

c) Logística Reversa 

d) Logística de Reciclagem 

e) Reciclagem Reversa   

 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

11. No Art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 e alterações, ao se 

definir a organização da educação nacional, afirma-se que os docentes incumbir-se-ão de, 

EXCETO: 

a) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

b) elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

c) zelar pela aprendizagem dos alunos; 

d) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

e) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar, de modo facultado, dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 

12. Na Sistematização Curricular do Município de Concórdia (2016) referenda-se que o 

materialismo histórico-dialético é um método de interpretação da realidade com o objetivo 

principal de contribuir para desvelar o real e para uma possível modificação prática dessa 
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realidade. A opção pela concepção materialista histórico-dialética se ancora nas teses 

construídas pela rede municipal de ensino na I Conferência Municipal de Educação realizada 

em: 

a) 2003  

b) 2014 

c) 2010 

d) 2007 

e) 2016 

 

13. É um documento que visa sistematizar o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, 

englobando todas as fases da educação básica, desde a Educação Infantil até o final do Ensino 

Médio. Trata-se de uma espécie de lista com os objetivos de aprendizagem de cada uma das 

etapas de sua formação nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. Longe de ser um currículo totalmente fixo, é uma ferramenta que visa 

orientar a elaboração do currículo específico de cada escola, sem desconsiderar as 

particularidades metodológicas, sociais e regionais de cada uma. A esse documento atribui-se 

a nomenclatura de: 

a) Parâmetros Curriculares Nacionais; 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; 

c) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

d) Base Nacional Comum Curricular; 

e) Plano Nacional de Educação; 

 

14. Considerando o ano de homologação de cada documento oficial, a CORRETA ordem 

cronológica (crescente) está em:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

b) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  lei n. 

9394 / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 
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c) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares 

Nacionais / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 

d) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

e) Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 / Constituição da República Federativa do Brasil / 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

15. Além do Plano Nacional de Educação,  outros subsídios têm orientado as políticas públicas 

para a educação no Brasil, entre eles alguns programas de avaliação externa,  definidos como 

constitutivos do Sistema de Avaliação da Qualidade da Oferta de Cursos no País. São eles: 

a) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

b) Mais Educação; ProInfância e Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

c) TV Escola; ProInfância e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

d) Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); Prova Brasil e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) 

e) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Bolsa Família 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

16. Para atender os direitos de aprendizagem, o currículo para a Educação Infantil Creche e Pré-

escola na rede municipal de Concórdia, foi elaborado primeiramente partindo das discussões 

iniciadas em 2005, quando resultou na Sistematização Curricular – 2010. Em um segundo 

momento foi articulado com a Legislação vigente, dentre elas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica/2013, e o Documento Preliminar da Base Nacional Curricular 

Comum nas versões de 2015/2016, que aponta seis conceitos fundamentais para o trabalho 

educacional com as crianças da educação infantil creche e pré-escola que resultou na 

Sistematização Curricular 2016, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.  

I- (  ) CONVIVER e fruir das manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras 

culturas – artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, folguedos e festas populares – ampliando a 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1113
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
http://tvescola.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
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sua sensibilidade, desenvolvendo senso estético, empatia e respeito as diferentes culturas e 

identidades.  

II- (  ) BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais, construindo 

cenários e indumentárias para brincadeiras de faz de conta, encenações ou para festas tradicionais, 

enriquecendo seu repertorio e desenvolvendo seu senso estético.  

III- (  ) PARTICIPAR de decisões e ações relativas a organização do ambiente (tanto no cotidiano 

como na preparação de eventos especiais), a definição de temas e a escolha de materiais a serem 

usados em atividades lúdicas e teatrais, entrando em contato com manifestações do patrimônio 

cultural, artístico e tecnológico, apropriando se de diferentes linguagens.  

IV- (  ) EXPLORAR variadas possibilidades de usos e combinações de materiais substancias, objetos 

e recursos tecnológicos para criar e recriar danças, artes visuais, encenações teatrais, musicas, escritas 

e mapas, apropriando-se de diferentes manifestações artísticas e culturais.  

V- (  ) EXPRESSAR, com criatividade e responsabilidade, suas emoções, sentimentos, necessidades 

e ideias brincando, cantando, dançando, esculpindo, desenhando, encenando, compreendendo e 

usufruindo o que e comunicado pelos demais colegas e pelos adultos.  

VI- (  )  CONHECER-SE, no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de 

outras comunidades, identificando e valorizando o seu pertencimento étnico-racial, de gênero e de 

crença religiosa, desenvolvendo sua sensibilidade, criatividade, gosto pessoal e modo peculiar de 

expressão por meio do teatro, musica, dança, desenho e imagens. 

A sequência está CORRETA em:  

a) F – V – V – F  – V – V 

b) V – V – V – F – V – V 

c) V – V – V – V– V – V 

d) V – F – F –V– V – V 

e) F – F – F – V – V – V 

 

17. Considerando a Lei Federal nº 9394/96, de 20/12/96 e alterações que estabelece as Diretrizes 

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

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

I- (  ) Tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. 
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II- (  ) A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

III- (  ) A educação infantil será oferecida em creches ou equivalentes, para crianças de até 4 (quatro) 

anos de idade. 

IV- (  ) A educação infantil será oferecida em pré-escolas, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos 

de idade.  

Assinale a sequência CORRETA:  

a) C – E  – C – E 

b) C – C – E – C  

c) E – C – C – E  

d) E – C – E – C 

e) E – E – C – E 

 

18. De acordo com a Resolução nº 3, de 24 de fevereiro de 2012, que aprova as diretrizes para a 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem nas Instituições de Ensino vinculadas ao 

Sistema Municipal de Educação de Concórdia – SC, a avaliação sob a ótica de uma Educação 

Democrática deve superar as práticas tradicionais, classificatórias e excludentes, percebendo a 

avaliação como parte do processo de mediação da construção do conhecimento. Tal 

concepção implica acompanhar este percurso educacional com o apoio de diversos 

instrumentos que permitam analisar e dialogar com o aluno a fim de construir ações que 

estejam de acordo com as suas necessidades e diferenças individuais. Para tanto, a Educação 

Infantil deve considerar as seguintes premissas:  

I- A avaliação na educação infantil será realizada mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento da criança, tomando como referência os objetivos estabelecidos para essa etapa da 

educação, sem a finalidade de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. 

II- Na Educação Infantil, o documento que registra a avaliação (boletim), será somente descritivo e 

deverá ser periódico (bimestral, trimestral ou semestral), seguindo as diretrizes do Conselho 

Municipal de Educação - CME. Em caso de transferência, a unidade de ensino deverá fornecer 

avaliação parcial do desenvolvimento da criança referente ao período em que a mesma permaneceu 

na Instituição. 
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III- Na Educação Infantil, os professores, os auxiliares de creche e estagiários participarão da 

avaliação e descrição do desenvolvimento da criança, sendo que ao gestor da Instituição caberá a 

função de garantir as condições para o ato avaliativo. 

Está CORRETO o que se afirma em:  

a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) III, apenas  

d) I e II, apenas 

e) I; II e III estão corretas.  

 

19. Marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas considerando o que prevê a Lei 

Federal nº 9394/96, de 20/12/96 e alterações que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, art. 12, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I- (  ) elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - (  ) administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III- (  ) assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV- (  ) velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V- (  ) prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI- (  ) articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade 

com a escola; 

VI - (  )  informar ao Conselho Tutelar, sobre a frequência e rendimento de todos os alunos, bem 

como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;            

A sequência está CORRETA em:  

a) F – V – V – F  – V – F   

b) V – V – V – F – V – F   

c) V – V – V – V– V – V 

d) V – V –V– V – V – F 

e) F – F – F – V – V – F   

 

20. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, lei 8069/90 e alterações, no Capítulo IV, 

dispõe sobre o Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. No art. 54 do referido 
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documento temos que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, os direitos 

abaixo, EXCETO:   

a) ensino fundamental, obrigatório 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 seis anos de idade. 

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

de cada um. 

 

21. Para Vygotsky as _______________________________________ caracterizam-se por ser de 

dimensão biológica, involuntárias, marcadas pelo imediatismo que pressupõe uma reação 

direta à situação problema defrontada pelo organismo, total e diretamente determinadas pela 

estimulação ambiental, portanto definidas por meio da percepção “uma vez que surgem como 

consequência da influência direta dos estímulos externos sobre os seres humanos” (Vygotsky, 

2002 p. 52). 

A alternativa que completa CORRETAMENTE a frase é: 

a) Funções psicológicas elementares 

b) Funções psicológicas superiores  

c) Funções psicológicas inferiores 

d) Funções psicológicas básicas  

e) Funções psicológicas intermediárias  

 

22. A Lei Federal 9394/96 e alterações que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, art. 31 define que, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns, EXCETO: 

a) avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo 

de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental; 

b) carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 

(duzentos) dias de trabalho educacional; 

c) atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) 

horas para a jornada integral;         
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d) controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) do total de horas; 

e) expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem 

da criança.  

 

23. O planejamento e a prática educativa do professor de educação infantil deve ter como eixo 

central a intencionalidade da construção do processo de ensino e aprendizagem. A educação 

infantil favorece interações mais plurais, com maior espaço tanto para a questão lúdica quanto 

para a o diálogo. Vygotsky (1984) atribui relevante papel ao ato de brincar na constituição do 

pensamento infantil. É brincando, jogando que a criança revela seu estado cognitivo, visual, 

auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e de entrar em uma relação cognitiva com o 

mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos. Torna-se fundamental que no decorrer desse 

processo a criança tenha acesso e lhe sejam proporcionadas condições para que as ações 

educativas ocorram de maneira lúdica, respeitando o desenvolvimento da criança. Marque V 

para as assertivas verdadeiras e F para as falsas considerando que o professor no 

planejamento da ação educativa a ser desenvolvida na educação infantil, deve:  

I- (  ) Planejar a ação educativa, considerando as especificidades das crianças, suas diferenças, sua 

história de vida, seus desejos e necessidades. 

II- (   ) Planejar a ação educativa, somente para investigar a realidade da turma.  

III- (  ) Planejar a ação educativa para pré-determinar como cada situação deve acontecer, executando 

com as crianças exatamente o que está planejado de modo a cumprir com os conteúdos mínimos 

estabelecidos no currículo escolar. 

IV- (  ) Planejar a ação educativa de modo a perceber quais são os saberes necessários para a prática 

educativa.  

V- (  ) Planejar a ação educativa é um momento que possibilita o professor encontrar soluções para 

obter avanços no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança. 

A sequência CORRETA para as assertivas acima é: 

a) V – V – F – V– V 

b) V – V – V – F – V 

c) V – V – F – F – V 

d) V – F – F –V – V 

e) V – V – V – V – V 
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24. Saviani (2003) defende que a função social da escola é a de proporcionar os meios que 

permitem o acesso ao conhecimento e suas formas mais desenvolvidas e também em seus 

rudimentos.  E que as atividades da escola devem se constituir a partir desses elementos. A 

partir dessa defesa, o autor afirma que se isso for chamado de currículo, podemos afirmar, 

portanto, que é a partir do conhecimento elaborado, do saber sistematizado que o currículo da 

escola deve ser estruturado.  Coloque V (verdadeiro) e F (falso) para as assertivas abaixo, 

acerca do currículo. 

I- (  ) Para Saviani, o currículo é um conjunto de atividades nucleares realizadas na escola. 

II- (  ) Plano pedagógico que articula trabalho e ensino; prática e teoria; 

III- (  ) Conteúdos a serem ensinados e aprendidos, originados de uma ação intencional,  a partir dos 

conhecimentos produzidos historicamente. 

IV- (  ) Planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais. V- (  ) O 

currículo é compreendido como a expressão das concepções de ser humano, da sociedade, de 

conhecimento, da educação, do ensino e da aprendizagem; 

VI- (  ) Na teoria histórico-crítica concebe-se o currículo como um produto histórico, resultado de 

uma luta coletiva, da disputa entre as classes, que envolve questões sociais, políticas e pedagógicas. 

A sequência CORRETA para as assertivas acima é: 

a) V – V – V – V – F – V 

b) V – V – V – V – V – V 

c) V – V – F – V – V – V 

d) V –  F – V – V – F – V 

e) V – F – F  – V – F – V 

 

25. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil aponta metas de qualidade que 

contribuem para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, 

capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são reconhecidos. Visa, 

também, contribuir para que possa realizar, nas instituições, o objetivo socializador dessa 

etapa educacional, em ambientes que propiciem o acesso e a ampliação, pelas crianças, dos 

conhecimentos da realidade social e cultural. Levando em consideração o que propõe com o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, marque V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas. 

I- (  ) Constitui-se em um conjunto de normas pedagógicas que visam contribuir com a implantação 

ou implementação de práticas educativas de modo quantitativo.  
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II- (  ) Tem a função de contribuir com as políticas e programa de Educação Infantil, socializando 

informações, discussões e pesquisas, subsidiando o trabalho educativo de técnicos, professores e 

demais profissionais da Educação infantil e apoiando os sistemas de ensino estaduais e municipais.  

III- (  ) Possui um conjunto de propostas, diversas e heterogêneas quando à sociedade brasileira, 

refletindo o nível de articulação de instâncias determinantes na construção de um projeto educativo 

para a Educação Infantil. 

IV- (  ) Este documento foi elaborado pelo Ministério da Educação e do Desporto e está em 

consonância com a Lei Federal 9394/96 e alterações que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 

A sequência CORRETA para as assertivas acima é: 

a) V – V – F – V 

b) V – V – V – F 

c) V – V – F – F 

d) V – F – F –V 

e) F – V – V – V 

 

 

 


