
3. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO-RESPOSTA:

→→→→→ verifique, no seu cartão, o seu nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade;

→→→→→ o CARTÃO-RESPOSTA será o único documento válido para correção eletrônica através de leitura óptica, e seu preenchimento
e respectiva  assinatura são de inteira responsabilidade do candidato;

→→→→→ a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica, obrigatoriamente  de tinta  azul
ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, para assegurar a perfeita leitura óptica.

4. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato.

5. O candidato será automaticamente excluído do certame se for surpreendido:
→→→→→ consultando, no decorrer da prova, qualquer tipo de material impresso, anotações ou similares, ou em comunicação verbal,

escrita, ou gestual, com outro candidato;
→→→→→ utilizando aparelhos eletrônicos, tais como: telefone celular, bip,  walkman, rádio receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica,

notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou passiva. O
telefone celular deverá permanecer desligado, desde o momento da entrada no local de prova até a retirada do candi-
dato do respectivo local;

6. No CADERNO DE RESPOSTAS DEFINITIVO da prova discursiva:

6.1 Utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

6.2 Observe o número mínimo e máximo de linhas definido para cada questão.
6.3 Será eliminado do concurso o candidato que inserir seu nome ou assinatura ou qualquer palavra ou marca que

identifique a prova discursiva, fora ou no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, inclusive na capa e no
verso das folhas do CADERNO.

6.4 Ao terminar a prova discursiva, destaque o canhoto. Ele é seu comprovante e contém o código criptografado identificador de sua prova.

7. O candidato somente poderá se retirar definitivamente do recinto de realização da prova, entregando o CARTÃO-RESPOSTA
devidamente assinado e o CADERNO DE RESPOSTAS DEFINITIVO, após decorrida 1 (uma) hora do início da prova. No
entanto, SÓ PODERÁ copiar seus assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA  em formulário próprio entregue pela institui-
ção organizadora do concurso,  DURANTE OS 30 min (TRINTA MINUTOS) QUE ANTECEDEREM AO TÉRMINO DA PROVA.

8. Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, o seu CARTÃO-RESPOSTA, o CADERNO DE
QUESTÕES, com o  rascunho da Discursiva,  e o seu CADERNO DE RESPOSTAS DEFINITIVO, sob pena de exclusão do certame.

9. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a
prova ou o tempo tenha se esgotado e tenham sido entregues todos os CARTÕES-RESPOSTA e  CADERNOS DE RESPOSTAS
DEFINITIVOS,  sendo obrigatório o registro dos seus nomes na ata de aplicação de prova.

10. O FISCAL NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.

11. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no segundo dia útil seguinte ao de
realização da prova, estando disponível, também, no site http://concursos.rio.rj.gov.br .

Boa Prova!

PROFESSOR  DE EDUCAÇÃO INFANTIL

2012

ATENÇÃO

COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE TALENTOS
COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

                                                         CONCURSO PÚBLICO
                                                        SECRETARIA  MUNICIP AL DE EDUCAÇÃO

2. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno, que contém  2(duas) questões discursivas e 50 (cinquenta)
questões de múltipla escolha, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D),  distribuídas da seguinte forma:

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS E DISCURSIVAS

1. A prova terá duração de 4h (quatro) horas,  considerando, inclusive, a marcação do CARTÃO-RESPOSTA  e o preenchimento do
CADERNO DE RESPOSTAS DEFINITIVO.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto: Milit antes em causa própria

São as crianças e os jovens que estarão por aqui
nas próximas décadas, convivendo num mundo que
nem os cientistas sabem ao certo como será. O
recém-divulgado Panorama Ambiental Global, das
Nações Unidas, afirma que 38% dos recifes de co-
rais sofreram redução desde 1980 e 20% das es-
pécies vertebradas estão ameaçadas. O encolhi-
mento da biodiversidade diminui as chances de os
cientistas descobrirem novos remédios. Sem falar
no possível aquecimento de até 4 graus até o fim
do século, suficiente para aumentar a frequência de
desastres climáticos e elevar o nível dos oceanos.

Diante das ameaças, os jovens de hoje assumiram
um protagonismo inédito. “As crianças de antiga-
mente saíam da sala quando chegava visita”, afirma
Mário Volpi, coordenador do programa Cidadania
dos Adolescentes do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF). “Agora são chamadas
para opinar. Não existe mais conversa de adulto.” A
sociedade começa a superar o conceito da incapa-
cidade infantil. Os pequenos podem não ser maduros,
mas conseguem pensar e tomar decisões. Eles
contam com informações para contestar. No pas-
sado, recebiam os conceitos da Igreja, da escola e
da família. Agora, entram no Google dentro da sala
de aula para questionar o professor.

A visão catastrofista é imobilizadora. É preciso mostrar
a esses jovens que a sociedade sempre resolveu
suas grandes questões com inovação, atuação
política e individual. A geração de hoje dispõe de
ferramentas para convencer quem está a sua volta
a sair do sofá e brigar por uma causa.

Em geral, os valores morais, como o senso de
justiça e a importância de fazer o bem ao próximo,
são passados de pais para filhos. Mas, alguns prin-
cípios éticos para um mundo mais sustentável
seguem o fluxo contrário. São transmitidos dos
filhos para os pais.

Práticas consideradas naturais no passado, como
matar um passarinho com estilingue ou lavar o
quintal com uma mangueira de água, não são mais
aceitáveis para grande parte das crianças. “Elas
ajudam a desenvolver uma consciência que não
existia na infância de seus genitores”, afirma Volpi.

(Aline Ribeiro, Época nº 735, 18 de junho de 2012, páginas 88 – 97 – fragmento adaptado.

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2012/06/militantes-em-causa-

propria.html)

01. Com base no que está expresso no texto, pode-se
concluir que, hoje:

(A) valores morais, em geral, são passados de
filhos para pais

(B) opiniões de crianças e jovens nem sempre são
desdenhadas

(C) as ameaças mais preocupantes para os
cientistas são os desastres climáticos

(D) as crianças e os jovens não recebem conceitos
da Igreja, da escola nem da família

02. “A sociedade começa a superar o conceito da
incapacidade  infantil.” Na formação do substantivo
em destaque há acréscimo de um prefixo que
assume o mesmo sentido evidenciado em:

(A) Aos jovens de hoje devem-se garantir
oportunidades de inserção  social.

(B) A inclusão  é um valor afirmativo no processo
educacional.

(C) Hoje, a participação de crianças e jovens nas
decisões familiares é inegável .

(D) Sob a influência  dos mais jovens, alguns
hábitos prejudiciais alteraram-se.

03. No título “Militantes em causa própria ”, a palavra
em destaque assume o mesmo valor e o significado
que se verificam em:

(A) Não pago aluguel, porque moro em
apartamento próprio .

(B) O próprio  prefeito supervisionou a assistência
aos flagelados.

(C) Engana-se quem crê que a vaidade é própria
das mulheres.

(D) Não é tarde; essas ideias difundiram-se em
hora própria .

04. “As crianças de antigamente saíam  da sala quando
chegava  visita”. Os verbos em destaque estão
conjugados no pretérito imperfeito do modo
indicativo. Nessa frase, tal flexão é justificada, pois
se trata de:

(A) expressar desejo: fazer pedido de maneira
indireta, atenuada

(B) apresentar ação no passado: prolongada,
repetida ou habitual

(C) substituir o futuro do pretérito na indicação de
fato datado

(D) denotar uma ação imaginada no passado, fato
que não se deu

05. Todas as palavras obedecem à mesma regra de
acentuação gráfica em:

(A) recém – saíam – remédios – princípios

(B) climáticos – infância – sustentável - contrário

(C) décadas – séculos – nível – família

(D) espécies – importância – água – frequência

06. “Agora, entram no Google dentro da sala de aula
para questionar o professor.” A preposição em des-
taque estabelece, no contexto em que está
inserida, a seguinte relação de sentido entre as
duas orações do período:

(A) finalidade

(B) alternância

(C) causa

(D) consequência
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07. “Os pequenos podem não ser maduros, mas
conseguem pensar e tomar decisões.”
A conjunção em destaque estabelece oposição
entre a oração que introduz e a anterior. Essa
mesma relação de sentido verifica-se em:

(A) Os seres conscientes não desperdiçam nem
destroem ecossistemas.

(B) A situação planetária atual é delicada;
devemos, pois, agir cuidadosamente.

(C) Os jovens não só contestam seus pais, mas
ainda propõem atitudes alternativas.

(D) O planeta é extremamente rico, porém, muitos
recursos são esgotáveis.

08. No segmento “a importância de fazer o bem ao próximo ”,
em decorrência do contexto é alterada a classe
gramatical de origem dos vocábulos em destaque,
que se tornam substantivos.  Trata-se da chamada
derivação imprópria, a qual também se observa em:
(A) A preservação  é instintiva para muitos

animais.

(B) Ser participante não é sinônimo de ser
desobediente .

(C) Apostamos no despertar  de uma era mais
cuidadosa.

(D) Ultimamente , muitos procuram desenvolver
a consciência ecológica.

09. Pesquisas demo__tram que a consciência de
adole__entes manifesta-se especialmente na
disposição a não aceitar a poluição e a degradação
ambiental, sem en__ergarem, porém, as cidades
como campo de atuação de quem se preocupa
em prote__er o planeta. Prevale__e, assim, a
visão de que natureza é igual a meio ambiente.

Segundo as regras ortográficas da língua escrita,
as lacunas nas palavras devem ser preenchidas,
respectivamente, por:

(A) ns; sc; x; g; c

(B) n; c; x; g; c

(C) s; xc; ch; j; sc

(D) s; sc; ch; g; sc

10. “desenvolver uma consciência que não existia na
infância de seus genitores”.
No caso acima, o pronome relativo que foi empregado
corretamente. Quanto ao uso apropriado do pronome
relativo, precedido ou não de preposição, está de
acordo com a norma escrita padrão a seguinte frase:

(A) Apostamos em um modelo energético que  as
fontes limpas e renováveis predominem.

(B) Fomos convidados para a palestra cuja  você
se referiu.

(C) É necessário investir em uma fonte limpa,
renovável e segura da qual  confiamos.

(D) O especialista a quem  consultamos nos deu
notícias de novos e eficazes projetos.

MATEMÁTICA

11. Um aluno perguntou ao seu professor se o número

N = 12345 é divisível por 15. Imediatamente ele

respondeu que sim. Uma explicação correta é que:

(A) a soma dos valores absolutos dos algarismos

de N é igual a 15

(B) N é um número divisível por 3 e por 5 simulta-

neamente

(C) o número formado pelos dois últimos algarismos

da direita de N é divisível por 15

(D) todo número N com cinco algarismos e que

termina em 5 é divisível por 15

12. Durante uma aula sobre áreas e perímetros, um

professor desenhou todos os retângulos não

congruentes cujas áreas medem 36 cm² e cujos

lados, em centímetros, são números inteiros. A

quantidade de retângulos desenhada por esse

professor corresponde a:

(A) 7

(B) 6

(C) 5

(D) 4

13. André e Rafael são irmãos e juntos têm 22 anos.

Se hoje André tivesse dois anos a menos, sua

idade representaria a terça parte da idade que

Rafael terá daqui a quatro anos. Rafael é mais

velho do que seu irmão:

(A) 6 anos

(B) 4 anos

(C) 10 anos

(D) 8 anos
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14. A figura abaixo representa a planificação de um

sólido denominado prisma triangular.

A quantidade de arestas e vértices desse sólido é,

respectivamente, igual a:

(A) 9 e 10

(B) 14 e 6

(C) 9 e 6

(D) 14 e 10

15. A figura abaixo representa a planificação de um

cubo.

Reconstruindo o cubo, o símbolo que fica na face

oposta à face com o símbolo      é:

(A)

(B)

(C)

(D)

16. Em uma escola, a quantidade de meninos repre-

senta   
3
4     da quantidade de meninas. Logo, a

quantidade de meninas, em relação ao total de

alunos dessa escola, é representada pela seguinte

fração:

(A)
4
7

(B)
3
7

(C)
5
7

(D)
6
7

17. Observe, na malha quadriculada abaixo, formada
por quadradinhos congruentes de lado 1 cm, as

duas figuras sombreadas.

     
    Figura 1

    Figura 2

A razão entre a área da figura 2  e a área da
figura 1  é igual a:

(A) 2

(B) 4

(C) 8

(D) 6

18. Um grupo de 8 professores reuniu-se para fazer
bandeirinhas para a festa junina de sua escola.
Querendo ter uma estimativa do número de bandei-
rinhas que seriam capazes de fazer em 6 horas de
trabalho, um deles lembrou-se do ano anterior, quando
5 professores fizeram um total de 225 bandeirinhas,
no mesmo período de 6 horas de trabalho.
Considerando que os professores trabalharão no
mesmo ritmo dos professores do ano anterior, o
número de bandeirinhas que deverão ser feitas
nesse ano corresponde a:

(A) 300

(B) 450

(C) 510

(D) 360
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19. No momento em que uma criança iniciou as suas

tarefas de casa, à tarde, o relógio marcava

13h40min .  No momento em que terminou

suas tarefas, no mesmo dia à tarde, o relógio

marcava 17h25min .

Como essa criança tinha 9 tarefas para fazer, e

gastou o mesmo tempo em cada uma delas tra-

balhando sem parar no período citado, o tempo,

em minutos, que gastou em cada tarefa corres-

ponde a:

(A) 35

(B) 25

(C) 45

(D) 55

20. Maria mora muito longe de seu trabalho e precisa

tomar três ônibus para chegar até ele. Ela dispõe

de três linhas que a levam do bairro A, onde mora,

até o bairro B. Em seguida, há cinco opções de

linhas para ir do bairro B até o bairro C. Finalmente,

duas linhas de ônibus podem levá-la do bairro C
até o bairro D, onde ela trabalha. Dessa forma, o

número máximo de maneiras diferentes que Maria

pode escolher as três linhas que a levarão de casa

até seu trabalho equivale a:

(A) 90

(B) 60

(C) 30

(D) 10

ATUALIDADES

21. “Art. 13. É criado o Estado Tocantins, pelo

desmembramento da área descrita neste artigo,

dando-se sua instalação no quadragésimo sexto

dia após a eleição prevista no § 3º, mas não antes

de 1º de janeiro de 1989”.

[BRASIL. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. In: BRASIL. Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias. Brasília, 1988]

Segundo a organização política e territorial do Brasil

de hoje, o estado a que se refere o artigo 13, do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

está localizado na região:

(A) nordeste

(B) centro-oeste

(C) norte

(D) centro-sul

22. A água tem se tornado um elemento de preocupação

da humanidade, tanto em relação ao seu uso

doméstico, quanto industrial. É preciso racionalizar

o seu uso e eliminar os desperdícios de sua quase

gratuidade. Nesse sentido, uma característica atual

da gestão da água aceita, cada vez mais, em dife-

rentes regiões do mundo, é sua transformação em

um bem do seguinte tipo:

(A) público

(B) mercantil

(C) biológico

(D) coletivo

23. São áreas de tensão e de conflitos político-militares

em andamento no contexto atual:

(A) Ruanda, Macedônia e Croácia

(B) Coreia do Norte, Kosovo e Irã

(C) Afeganistão, Síria e Palestina

(D) Costa Rica, Chechênia e Egito

24. A introdução das inovações tecnológicas nos

diversos setores da economia na contempora-

neidade tem ocorrido muito rapidamente, provo-

cando mudanças radicais nas formas de vida e

trabalho dos seres humanos em todas as regiões

do mundo. Esse fato, aliado à falta de planeja-

mento e de intervenção do Estado, dificulta a

flexibilização das leis trabalhistas e a implementação

de infraestruturas em setores básicos, e tem provo-

cado a diminuição do emprego, gerando o se-

guinte fenômeno social:

(A) demissão voluntária

(B) desemprego estrutural

(C) aposentadoria precoce

(D) ócio criativo
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25. “A ONU completou meio século de existência em
1995 [...]. O núcleo estratégico das Nações Uni-
das, constituído pelas cinco potências nucleares
“oficiais”, refletia [naquela época] a geometria de
poder emanada da Segunda Guerra”.
[MAGNOLI, D. Política Externa. In: PINSK, J. (org). O Brasil no contexto: 1987-2007.

São Paulo: Contexto. 2007, p. 52]

O núcleo a que se refere o enunciado acima
corresponde ao seguinte organismo da ONU:
(A) AG – Assembleia Geral
(B) IAEA – Agência Internacional de Energia

Atômica
(C) OTAN – Organização do Tratado do Atlântico

Norte
(D) CS – Conselho de Segurança

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

26. Segundo Corsino (2009), Vygostky defende que
os gestos, sendo uma forma de linguagem, são
as primeiras manifestações dos bebês e das
crianças pequenas, e que é por meio deles que
elas se dirigem ao outro. Dentro desta perspectiva,
seria correto afirmar que:
(A) as brincadeiras das crianças pequenas, como

por exemplo, brincadeiras de faz de conta e
de exploração, são aleatórias e, portanto
trazem poucos significados específicos

(B) o bebê e a criança pequena se comunicam
quando, por exemplo, apontam para algo que
desejam, choram quando se frustram, seguram
ou puxam as pessoas, manipulam ou dirigem-se
até um objeto

(C) os gestos dos bebês e das crianças pequenas,
quando brincam e manipulam objetos,
materiais e brinquedos variados não trazem
novos significados à brincadeira/situação

(D) os gestos não podem ser confundidos com as
falas porque não são intencionais nem mesmo
interpretáveis, pois as crianças pequenas se
movimentam muito ao se distraírem em sala

27. Segundo Vygostky (em Oliveira, 2011), ao longo
do processo de aquisição de linguagem oral, o
significado da palavra é inconstante para o bebê
de aproximadamente doze meses de idade. Isto
significa dizer que:
(A) os bebês vão balbuciando e criando novas

palavras para se referirem aos objetos,
brinquedos, situações e brincadeiras

(B) o significado das palavras ditas pelas crianças
nesta idade independe do conteúdo das
interações com os adultos e objetos

(C) o significado das palavras está invariavelmente
errado nesta faixa etária quando os bebês
ainda estão em fase de aquisição de
conhecimento sobre o mundo

(D) o significado das palavras modifica-se durante
o desenvolvimento da criança e em decorrência
dos diferentes modos de funcionamento do
pensamento

28. Segundo Wallon, a construção do “eu” dá-se em

três etapas e é na terceira etapa que a criança

começa a se comparar com os outros, a chamar

a atenção para si mesma e adota sua própria pers-

pectiva, quando os pronomes “eu” e “meu” ganham

relevância. Essa terceira etapa ocorre por volta dos:

(A) 2 anos

(B) 3 anos

(C) 4 anos

(D) 5 anos

29. As “Orientações Curriculares para Educação

Infantil” do município do Rio de Janeiro sugerem

um tipo de rotina que mescla momentos varia-

dos para as crianças entre 6(seis) meses  e

2(dois) anos e 1 1(onze) meses . Esses momentos são:

(A) calmos e ativos, de pequenos e grandes grupos

(B) de atividade de mesa e de jogos variados

(C) de grande grupo e de atividades na área

externa da instituição

(D) de atividades dirigidas, de reflexão e de

criatividade

30. As “Orientações Curriculares para Educação

Infantil” do município do Rio de Janeiro sugerem

que, a partir de tema escolhido ou identificado

para trabalhar com as crianças na creche e na

pré-escola, pode-se envolver as áreas do currí-

culo de forma integrada. Isto quer dizer que:

(A) é preciso disponibilizar materiais e brinquedos,

para desenvolvimento de atividades definidas

em cada área do currículo

(B) devem-se integrar vários temas escolhidos ou

identificados de modo que as crianças tenham

chance de fazer atividades para não confundi-las

(C) devem-se contemplar as áreas do currículo e

as linguagens concomitantemente, ao

desenvolver as atividades relativas ao tema

escolhido/identificado

(D) é necessário integrar as crianças mesmo que

cada uma trabalhe o tema de sua escolha

separadamente seguindo seus próprios

objetivos
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31. De acordo com o Caderno Pedagógico, volume I,
referente ao Planejamento na Educação Infantil,
da Secretaria Municipal de Educação do Rio de
Janeiro, o planejamento pedagógico deve:

(A) ser feito para elaborar as atividades para todas
as crianças da unidade, sobre o tema
escolhido para cada bimestre,  e estabelecer
a rotina de trabalho para a execução das
mesmas

(B) considerar cada área do currículo de maneira
a distribuir os assuntos por cada dia da
semana garantindo pelo menos duas atividades
dirigidas todos os dias

(C) ser elaborado em reuniões pedagógicas
mensais com todos os responsáveis pelas
turmas para a escolha dos temas a serem
trabalhados

(D) materializar-se através da articulação entre os
objetivos que orientam a prática e a situação
da qual se parte, como por exemplo, daquilo
que se observou as crianças fazerem e falarem

32. Lavar as mãos constante e adequadamente é
tarefa necessária para todos da unidade de Edu-
cação Infantil que estão em contato direto com as
crianças. As Orientações para Profissionais da
Educação Infantil estabelecem que isso deve ser
feito, OBRIGATORIAMENTE, pelo profissional:

(A) ao chegar à unidade e ao lidar com a higiene
própria e das crianças

(B) ao regressar de áreas externas da unidade,
após atividades de motricidade ampla

(C) ao final das atividades de faz de conta e
brincadeiras livres

(D) ao final de atividades desenvolvidas com outras
turmas e / ou visitantes

33. Davis e Oliveira, em seu livro “Psicologia na Educação”,
reeditado em 2010, defendem que “o professor não
é exclusivamente um transmissor de conhecimentos,
como o aluno não é receptor passivo dos mesmos”.
Dessa forma, as autoras pretendem estimular que
o professor:

(A) observe e ouça atentamente os gestos,
comportamentos e falas dos bebês e das
crianças, sem interferir na sua aprendizagem

(B) prepare-se para ser um interlocutor que
assinala, salienta, orienta e coordena as
situações de aprendizagem em sala

(C) incentive o registro individual das variadas
atividades para avaliar o nível de conhecimento
das crianças pequenas

(D) seja autoritário em sala, dirigindo as atividades
e consertando erros que porventura as crianças
cometam, garantindo assim a aprendizagem

34. As abordagens interacionistas do desenvolvimento

humano se diferenciam das abordagens inatistas

e ambientalistas, por se apoiarem em ideias que

têm influenciado muito a prática na Educação

Infantil atualmente. Essas ideias são relativas:

(A) aos comportamentos observáveis do indivíduo

sem se preocupar, portanto, com seu

raciocínio, desejos e sentimentos

(B) às qualidades e capacidades básicas de cada

ser humano presentes desde o nascimento

(C) à interação entre o organismo e o meio e ao

processo de construção do conhecimento

(D) aos diversos aspectos do desenvolvimento

humano e como o pensamento se processa

normalmente

35. Em uma perspectiva vigotskiana, na brincadeira

de faz de conta, a criança:

(A) expressa regras do mundo social concretizadas

nos temas das brincadeiras

(B) vivencia o máximo de sua espontaneidade, pois

liberta-se das regras sociais

(C) precisa sempre de outra criança para este tipo

de brincadeira que é pautada na relação social

(D) resolve conflitos e traumas emocionais, pois

revive situações difíceis da vida cotidiana

36. O uso do jogo na educação matemática:

(A) justifica-se pelo caráter lúdico que torna mais

leve o ensino de conteúdos dessa área,

garantindo a aprendizagem dos alunos

(B) justifica-se por introduzir uma linguagem

matemática que paulatinamente vai se

articulando a conceitos matemáticos formais

(C) não se justifica, já que essa novidade na

educação não se sustenta em termos das

escolhas curriculares e pedagógicas

(D) não se justifica, pois a educação matemática

tem estratégias próprias mais adequadas à

assimilação dos conceitos pelos alunos
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37. Segundo Barbosa e Horn (2008), a organização
de um projeto de trabalho junto às crianças da
Educação Infantil demanda:

(A) definir previamente um tema, a partir da
reflexão coletiva da equipe escolar no
planejamento inicial do ano letivo, que articule
os conceitos e conteúdos que constituem o
currículo

(B) criar um clima de bem-estar emocional no qual
as crianças estarão à vontade para,
espontaneamente, desenvolverem seus
projetos de forma livre e legítima

(C) ter como ponto de partida a definição de um
problema, a partir do qual serão estabelecidas
relações entre diversos saberes e informações
com vistas à construção do conhecimento de
forma integrada

(D) prever passeios e visitas a espaços externos
à instituição, para a culminância do projeto,
de forma a oferecer diversão para o grupo de
crianças por terem terminado a tarefa

38. Segundo Oliveira (2002), na Educação Infantil, a
interação entre crianças pequenas caracteriza-se por:

(A) constituir um desafio à educação coletiva,
tendo em vista que nessa idade não há
interação propriamente dita

(B) configurar-se a partir da disputa de objetos e
satisfação pessoal, características do
momento de egocentrismo em que vivem

(C) enfatizar os cuidados pessoais e a
organização da rotina como foco do trabalho
na Educação Infantil pública

(D) possibilitar novas aprendizagens, imitação e
percepção de diferenças, além de favorecer a
construção de conhecimentos compartilhados

39. Segundo Zilma Oliveira (2002), a organização de
áreas diversificadas de atividades, os cantinhos,
pressupõe que a professora:

(A) desenvolva bom controle da turma, de forma
que as crianças espontaneamente mantenham
o foco nas instruções da professora e não se
dispersem com brincadeiras

(B) trabalhe desde o início do ano a questão dos
limites, de forma que as crianças não
desorganizem os cantos propostos para
aquele dia e realizem as atividades

(C) disponha de auxiliares, de forma que cada
canto de atividade possa ser supervisionado
por um adulto e ocupado por, no máximo, cinco
crianças

(D) organize o espaço de forma a garantir que as
crianças tenham fácil acesso visual à
professora e, ao mesmo tempo, possam
interagir com as outras crianças

40. Campos e Rosemberg (2009), na obra intitulada
“Critérios para o atendimento em creches que res-
peite os direitos fundamentais da criança”, apre-
sentam vários critérios, sendo um deles a consi-
deração de que “nossas crianças têm direito a
expressar seus sentimentos”. Para atender a esse
direito, os professores e agentes auxiliares de cre-
che devem desenvolver práticas que:

(A) proponham brincadeiras e dramatizações cujo
foco principal seria o de ensinar as crianças a
se comportarem bem para que sejam
disciplinadas e obedientes

(B) evitem chamar a atenção das crianças para
questões relativas a raça, sexo ou religião por
serem ainda muito pequenas para compreen-
derem esses assuntos

(C) garantam momentos de conversa com as
crianças em que elas possam falar sobre suas
experiências em casa e no bairro

(D) prevejam e controlem as disputas ou brigas,
já que crianças nessa idade não sabem lidar
com seus sentimentos e impulsos cotidianos

41. O documento “Indicadores de qualidade na
Educação Infantil”, publicado pelo MEC em 2009,
tem a proposta de:

(A) desencadear um debate dentro da instituição
com a participação das famílias e comunidade,
sobre a qualidade na Educação Infantil

(B) estabelecer padrões de qualidade para as
instituições de Educação Infantil, que devem
ser seguidos em cumprimento à legislação
vigente

(C) ser uma escala destinada às Secretarias
Municipais de Educação que, por meio dela,
podem avaliar e comparar as instituições

(D) apresentar parâmetros básicos de
infraestrutura, que auxiliem as instituições de
Educação Infantil a pensar adaptações e
reformas em seus prédios

42. De acordo com o Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil, o eixo de trabalho denomi-
nado Natureza e Sociedade deve ser desenvolvido
por meio:

(A) da exploração de estruturas simples e
materiais concretos para gradativamente ir
complexificando os conceitos

(B) da promoção de experiências que possibilitem
às crianças obter explicações sobre o mundo
social e natural

(C) da organização de um calendário de eventos
que trabalhe todas as datas comemorativas e
as festas populares brasileiras

(D) do ensino da terminologia técnica e de
métodos de observação de seres vivos e do
ambiente em substituição à linguagem
cotidiana das crianças
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43. Na obra “Avaliação da pré-escola: um olhar sensí-
vel e reflexivo sobre a criança”, Jussara Hoffmann
discute a complexidade do processo de avaliação
na Educação Infantil. Com base nas ideias dessa
autora, é possível afirmar que:

(A) o processo avaliativo baseia-se na mediação
do professor, que, ao apreciar as ideias e ações
das crianças, pode atuar de forma a favorecer
o desenvolvimento delas

(B) a avaliação das crianças deve ser realizada
pelo diretor ou pelo coordenador pedagógico,
já que o professor, por estar muito envolvido
com o grupo, não tem imparcialidade

(C) a melhor forma de avaliar as crianças na
Educação Infantil é pelo uso de fichas, escalas
e pareceres descritivos padronizados, pois
assim a comparação entre as crianças fica
facilitada

(D) a prática da avaliação deve focar-se na
constatação do que aconteceu e na escrita
de sentenças que expressem o que a criança
é capaz ou não de fazer

44. De acordo com Mansur (2007), em capítulo do li-
vro “Infância e educação infantil”, o objetivo de cons-
truir uma proposta pedagógica em uma instituição
de Educação Infantil é o de:

(A) ter uma lista de objetivos que direcionem o
processo pedagógico

(B) definir permanentemente linhas mestras de
trabalho para os professores

(C) mudar, de acordo com nova tendência
pedagógica, as convicções teóricas da
instituição

(D) estimular a constante reflexão da equipe sobre
suas práticas

45. C o m  b a s e  n a  o b r a  d e  O l i v e i r a  ( 2 0 11 ) ,
“Jogos de papéis: um olhar para as brincadei-
ras infantis”, é correto afirmar que:

(A) os bebês aprendem a brincar a partir de um
ano de idade, quando começam a caminhar e
a poder explorar ativamente o ambiente

(B) quando brinca de faz de conta, a criança está
reproduzindo situações de sua própria vida, de
modo que ela não cria nada de novo

(C) a criança aprende mais brincando com seus
pares do que com adultos ou sozinha com
seus brinquedos

(D) brincar é uma atividade aprendida na cultura,
que permite com que as crianças se
constituam como sujeitos e tomem
consciência do mundo

LEGISLAÇÃO

46. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional brasileira (Lei 9394/96) prevê no
papel do docente:

(A) a retenção do aluno na série, em caso de não
aproveitamento ou indisciplina, registrada em
relatório para a Secretaria de Educação

(B) a atenção prioritária com o aluno, deixando a
articulação e contato com a família para a dupla
gestora

(C) o zelo pela aprendizagem dos alunos, incluindo
a organização de estratégias de recuperação
para os de menor rendimento

(D) o cumprimento literal de planejamento de
trabalho a partir da proposta pedagógica da
unidade elaborada pela direção

47. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional aponta como finalidade da Educa-
ção Infantil:

(A) o desenvolvimento integral da criança em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e
da comunidade

(B) a alfabetização da criança e a introdução das
primeiras noções de matemática, além do
cuidado com as necessidades de higiene e
alimentação

(C) a compensação de déficits culturais e
cognitivos das crianças advindas de classes
mais desfavorecidas

(D) a substituição do cuidado materno, atendendo
à necessidade dos pais de sair de casa para
trabalhar

48. Em relação ao direito das crianças e dos adoles-
centes à educação, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) estabelece que:

(A) o Conselho Tutelar deve ser contatado pelas
instituições educacionais apenas em casos
de repetência da criança

(B) as crianças e adolescentes com necessidades
especiais têm matrícula garantida no ensino
regular, sem necessariamente receberem um
atendimento especializado

(C) os pais e responsáveis têm direito de participar
da definição de propostas educacionais nas
escolas

(D) as crianças e os adolescentes devem respeitar
seus professores, de modo que não podem
contestar os critérios com os quais são
avaliados
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49. De acordo com o artigo 5º, da Resolução CNE/
CEB Nº 05, de 17 de dezembro de 2009, que fixa
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, sobre a oferta em creches e
pré-escolas, a primeira etapa da Educação
Básica, é estabelecido que:

(A) a oferta de Educação Infantil em tempo parcial
pode variar entre 02 (duas) e 10 (dez) horas

(B) o sistema deve prever critérios claros para
seleção de crianças para o ingresso na creche
e na pré-escola

(C) a frequência na Educação Infantil é pré-
requisito para a matrícula no Ensino
Fundamental

(D) as vagas em creches e pré-escolas devem ser
oferecidas próximas às residências das
crianças

50. De acordo com o artigo 6º da Resolução CNE/
CEB Nº 05, de 17 de dezembro de 2009, que fixa
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Infantil, as propostas pedagógicas de Edu-
cação Infantil devem respeitar aspectos contidos
nos seguintes princípios:

(A) políticos, religiosos e educativos

(B) éticos, políticos e estéticos

(C) morais, religiosos e éticos

(D) linguísticos, socioculturais e artísticos

PROVA DISCURSIVA

No livro “O dia a dia das creches e pré-escolas” (MELLO, 2010, p.78), há a seguinte passagem:

“A maneira como organizamos os ambientes dentro da creche é fundamental para o processo de construção do
conhecimento pelas crianças. (...) A organização dos espaços na educação infantil pode ser um recurso para
algumas aprendizagens, tais como: escolher onde querem brincar, estabelecer relações onde manifestam
afetos, além de contribuir para a construção do conhecimento pessoal e coletivo”.

Baseando-se nessas possibilidades de aprendizagens, responda às seguintes questões:

1ª) Considere um grupamento de 25 (vinte e cinco) crianças entre seis e dezoito meses de idade  de uma
creche da rede municipal que atende em período integral. Descreva como você organizaria o espaço dessa
sala de Berçário, indicando três objetivos pedagógicos norteadores dessa organização.

2ª) Para um grupamento de 25 (vinte e cinco) crianças de três anos de idade  de uma creche pública que
atende em período integral, elabore dois objetivos pedagógicos que nortearão o trabalho com a linguagem
oral e escrita, indicando exemplos de materiais, brinquedos e equipamentos organizados no ambiente de
sala que poderiam ser utilizados nas atividades a serem desenvolvidas.

Para responder a cada uma das duas questões discursivas, você deve utilizar o mínimo de 10 (dez) linhas e o
máximo de 20 (vinte) linhas.

A avaliação das respostas registradas considerará:

• o conhecimento específico apresentado pelo candidato;

• coerência, coesão, clareza e objetividade na redação das respostas;

• utilização correta do vocabulário e das normas gramaticais.

O candidato deverá ater-se ao tema proposto, sem realizar transcrições do fragmento apresentado.

RASCUNHO
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