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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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Supermercados: as catedrais do consumo 
 
1º Numa sociedade .................... ninguém quer engordar, o crescimento dos 
supermercados é um tanto contraditório. A febre de emagrecimento deveria beneficiar o 
desenvolvimento de pequenas quitandas e não desses monstruosos templos de 
consumo. Acontece que o esforço para manter-se magro nasceu na esteira dos 
supermercados. O homem atual vive imprensado entre os dietéticos e os supermercados. 
Mais um pouco e será impossível reviver a dupla do Gordo e o Magro. Quando muito, 
conseguiremos uma dupla formada pelo Gordo e o Menos Gordo. 
2º É difícil, entretanto, fugir ao irresistível apelo dos supermercados. É nele que o 
homem satisfaz todas as necessidades de consumidor. A primeira intenção de quem 
entra num supermercado é comprar tudo. Um conhecido meu, consumidor consagrado, já 
confessou que seu maior desejo é poder se atirar sobre as prateleiras, abrir pacotes, latas 
e caixas de biscoito, queijo, compotas, doces e ficar ali esparramado, comendo até sair 
pelos ouvidos. 
3º  Os proprietários têm consciência dessa compulsão e arrumam suas mercadorias 
de forma a deixar o consumidor como eles, proprietários, quando chegaram ao Brasil, ou 
seja, de tanga. Curiosamente, a alimentação deixou de ser uma simples necessidade 
para tornar-se um complicado sistema de marketing e pesquisas. Hoje, a gente nem 
sempre compra o que quer. Compra o que eles querem vender. Vocês sabem, por 
exemplo, .................... o açúcar é colocado no fundo dos supermercados? Pois o açúcar é 
um artigo comum a todos e, ficando no fundo, obriga o consumidor a passar por várias 
outras .................... antes de encontrá-lo. E, nessa passagem, pode comprar mais alguma 
coisa. Para escapar a esse risco, só _______ uma solução: entrar pela porta dos fundos. 
4º A colocação dos artigos nas prateleiras é matematicamente calculada. Os que têm 
saída certa ficam embaixo. Os de venda difícil são colocados _______ altura dos olhos. 
Dos olhos e principalmente das mãos. E _______ ainda as embalagens, feitas de forma a 
atrair o consumidor, porque tem muita gente que só compra pela embalagem. E tem 
gente que ainda faz pior. Só come a embalagem. 

NOVAES, Carlos Eduardo. O Caos Nosso de Cada Dia. São Paulo, Edibolso, 1974, p. 123. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha 
pontilhada do texto: 
a) aonde – porque – sessões. 
b) aonde – por quê – seções. 
c) onde – por que – secções. 
d) onde – por que – seções. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua 
do texto: 
a) há – à – há.   c) à – a – há. 
b) a – à – a.    d) há – à – à. 
 
03 - Considere as seguintes afirmações sobre acentuação gráfica das palavras 
retiradas do texto: 
I - A palavra “consciência” é acentuada pela mesma regra de “várias” e de 
“contraditório”. 
II - A mesma regra de acentuação que vale para “até” vale também para “vocês”. 
III - A palavra “saída” recebe acento gráfico pela mesma regra de “difícil” e de 
“impossível”. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas I, II e III. 
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04 - Analise as sugestões de substituição de elementos coesivos no texto: 
I - entretanto (2º parágrafo) = conquanto. 
II - quando (3º parágrafo) = assim que. 
III - pois (3º parágrafo) = já que. 
Quais delas manteriam correta e o sentido da frase em que ocorrem? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
05 - Considere as preposições ou as combinações de preposição com artigo 
sublinhados os segmentos abaixo: 
I - na esteira dos supermercados (1º parágrafo). 
II - dos supermercados (2º parágrafo). 
III - de marketing e pesquisas (3º parágrafo). 
IV - principalmente das mãos (4º parágrafo). 
Em quais deles as preposições são exigidas por verbos?  
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e IV. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas III e IV. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O texto dá nos informações a respeito de técnicas de vendas dos 
supermercados. 
II - Os supermercados nos obrigam a comprar e a comer em excesso: os produtos 
dietéticos evitam que engordemos. 
III - O autor procura alertar o leitor a febre de comprar sempre e demonstra como o 
consumidor é levado a gastar mesmo quando não quer. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 

07 - Sabe-se que a probabilidade de Arthur tomar café da manhã é igual a 60%. 
Sabe-se ainda que a probabilidade de Arthur chegar atrasado na aula é igual a 5%. 
Considerando que Arthur tenha chegado atrasado para a aula em determinado dia, 
a probabilidade de que ele não tenha tomado café da manhã neste dia é igual a: 
a) 2%.     c) 5%. 
b) 3%.     d) 40%. 
 
08 - Numa progressão aritmética de 15 termos, sabe-se que o quinto termo é igual a 
4 e que o décimo termo é igual a 19. A soma dos termos dessa progressão é igual a: 
a) 195.    c) 275. 
b) 255.    d) 315. 
 
09 - Ana tem dinheiro para comprar dois picolés, podendo escolher entre quatro 
sabores diferentes. O número de possibilidades de compra dos picolés por Ana é 
igual a: 
a) 10. 
b) 8. 
c) 6. 
d) 4. 
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10 - Um objeto é lançado a partir do solo, e sua trajetória descreve uma parábola. 
Sabe-se que a altura “h” desse objeto, em metros, é dada em função do tempo “t”, 
em segundos, e pode ser calculada por h(t) = –t2 + 7t. A altura máxima atingida por 
esse objeto foi de: 
a) 3,5 m. 
b) 14,5 m. 
c) 18,5 m. 
d) 24,5 m. 
 

11 - A maioria das substituições no primeiro escalão do governo federal no início 
deste ano está sendo realizada pelo seguinte motivo: 
a) A determinação judicial para que todos os envolvidos no processo do “mensalão” saiam 
do governo.  
b) A Presidente Dilma Rousseff foi informada de que estaria havendo “jogo de influências” 
e decidiu dissolver todo o ministério. 
c) A “quarentena” eleitoral obrigatória. 
d) O abandono dos partidos da “base aliada” ao governo. 
 
12 - Em que ano o Governo Provincial concedeu os primeiros lotes na região onde 
hoje se localiza o Município de Colombo aos primeiros colonos italianos? 
a) 1.877. 
b) 1.878. 
c) 1.886. 
d) 1.888. 
 
13 - Quem governava o Paraná quando Colombo teve sua condição de Município 
restaurada definitivamente? 
a) Brasil Pinheiro Machado. 
b) Clotário de Macedo Portugal. 
c) João Perneta. 
d) Manuel Ribas. 
 
14 - Vacina que está sendo oferecida pela primeira vez na rede pública a meninas 
entre 9 e 13 anos através de campanha do Governo Federal: 
a) HPV.     c) VOP. 
b) SRC.     d) VIP. 
 

15 - Os elementos do trabalho pedagógico são fundamentais para a organização, 
elaboração e ação do professor em sua prática. Nesse sentido, o/a professor/a de 
educação infantil precisa ter claro a definição do(s)/das....., pois se trata de metas 
que se pretende atingir, devem ser contempladas no plano de trabalho docente e 
envolvem competências que se constroem a curto ou a longo  prazo. 
Este enunciado define: 
a) Brincadeiras.    c) Objetivos. 
b) Jogos.     d) Fábulas. 
 
16 - Para que haja eficiência e eficácia na qualidade do ensino público, além da 
competência, comprometimento, responsabilidade atribuída ao docente, estão 
alguns fatores imprescindíveis. São eles: 
a) Seleção de conteúdos de acordo com a diretriz e com a realidade da comunidade local. 
b) Utilização de práticas excludentes e acompanhamento específico das necessidades 
especiais apresentadas na escola. 
c) Atitude avaliativa, gradativa e segregadora. 
d) Metodologia generalizada, afinal todos são iguais e devem ter os mesmos mecanismos 
e instrumentos avaliativos. 
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17 - Uma das ações do ensino que ultimamente têm desafiado os professores são 
os encaminhamentos metodológicos. Considerando que numa sala de aula, o/a 
professor/a de educação infantil tem alunos com desenvolvimentos diferenciados, 
onde alguns não apresentam desenvolvimento de coordenação motora fina, outros 
não apresentam desenvolvimento de coordenação motora grossa, lateralidade, 
deslocamento e noção de espaço, é preciso que o/a professor/a: 
a) Cumpra com sua responsabilidade sem levar em consideração as diferenças discentes, 
pois todos têm os mesmos direitos. 
b) (Re) Conheça as especificidades de seus alunos, para então elaborar suas aulas de 
acordo com as necessidades apresentadas. 
c) Elabore suas aulas, levando em conta os conteúdos contemplados nas diretrizes, sem 
adaptação para alunos diferenciados. 
d) Trabalhe de forma unificada para que os alunos não sintam rejeição ou mesmo 
diferença nas ações do/a professor/a. Para tanto, não deve haver diferença no 
encaminhamento metodológico para os alunos, pois todos são iguais perante a lei. 
 
18 - Sabe-se que a avaliação deve ser um processo contínuo que visa identificar e 
interpretar os conhecimentos, habilidades e atitudes dos alunos, tendo em vista as 
mudanças esperadas no comportamento, propostas nos objetivos 
educacionais/escolares. Nesse sentido é correto afirmar que: 
I - A avaliação gera condições de decidir sobre as alternativas no planejamento e 
execução do trabalho do/a professor/a e da escola como um todo. 
II - Na avaliação devemos checar se aprenderam e adquiriram habilidades que irão 
auxiliar no seu dia-a-dia: devemos educar para a vida. 
III - Ao considerarmos que um professor aplica uma prova com dez questões sem 
qualquer interlocução com o “mundo inteligente”, o professor estará avaliando 
apenas a capacidade de memorização do aluno. 
IV - A avaliação não se limita apenas aos mais variados tipos de prova, pois a 
atividade diária pode e deve ser avaliada de forma sistematizada. 
V - A avaliação representa um processo contínuo e pode ser diário, por unidade de 
ensino, mensal ou bimestral, dependendo muito das regras regimentadas na 
escola, da carga horária, da distribuição no tempo desta carga horária e da 
complexidade do conteúdo trabalhado. 
Dentre as afirmativas acima, estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas III, IV e V.  c) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
b) Apenas as afirmativas I, II, III e V.  d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
19 - “A aprendizagem é o processo através do qual a criança se apropria ativamente 
do conteúdo da experiência humana, daquilo que o seu grupo social conhece”. 
(Oliveira, 2005, p.20). Esta citação apresenta um conceito de aprendizagem que 
envolve a psicologia na educação, para tanto é preciso que o/a professo/a da 
educação infantil conheça o processo de desenvolvimento da criança, suas fases e 
as possibilidades de intervenção em cada momento da aprendizagem da criança. 
Diante do exposto, é preciso levar em consideração a seguinte questão: 
a) Para que a criança aprenda, ela necessita ser estimulada individualmente, sem a 
socialização com as demais crianças, devido a todas estarem no mesmo processo. 
b) Cada criança é única, portanto, na escola ela deve “aprender” sozinha, tendo em vista 
que outras crianças apresentam culturas diferenciadas e tais culturas podem interferir 
negativamente na aprendizagem coletiva. 
c) A aprendizagem (educação) informal não deve ser levada em consideração, tendo em 
vista que a aprendizagem (educação) formal é a única prioridade no espaço escolar. 
d) Para que a criança aprenda, ela necessitará interagir com outros seres humanos, 
especialmente com adultos e com outras crianças mais experientes. 
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20 - Uma das preocupações apresentadas no Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil diz respeito a “Educar crianças com necessidades especiais”. O 
referido documento relata que as pessoas que apresentam necessidades especiais 
(deficiência mental, auditiva, visual, física/múltipla, e altas habilidades) representam 
10% da população brasileira. Essas pessoas, em sua grande maioria, possuem 
experiências de exclusão que se traduz em grandes limitações nas possibilidades 
de convívio social [...]. (RCN, p.35). Considerando a abordagem do Referencial 
Curricular sobre a especificidade dos alunos que necessitam de atendimento e/ou 
educação especializada, assinale a alternativa correspondente ao que o referido 
documento destaca como conhecimento relevante sobre esta modalidade de 
educação: 
a) Uma ação educativa comprometida com a cidadania e com a formação de uma 
sociedade democrática e excludente deve, necessariamente, promover o convívio com a 
diversidade, que é marca da vida social brasileira.  
b) A diversidade desses alunos inclui não somente as diversas culturas, os hábitos, os 
costumes, mas também as competências, as particularidades de cada um. 
c) Aprender a conviver e relacionar-se com pessoas que possuem habilidades e 
competências diferentes, que possuem expressões culturais e marcas sociais próprias, 
não é condição necessária para o desenvolvimento de valores éticos, como a dignidade 
do ser humano, o respeito ao outro, a igualdade e a equidade e a solidariedade.  
d) A criança que conviver com a diversidade nas instituições educativas, poderá aprender 
muito com ela. Pelo lado das crianças que apresentam necessidades especiais, o 
convívio com as outras crianças se torna benéfico na medida em que representa uma 
inserção de fato no universo social e protege o desenvolvimento e a aprendizagem, 
coibindo a formação de vínculos estimuladores, o confronto com a diferença e o trabalho 
com a própria dificuldade. 
 
21 - Dentre os assuntos abordados na Deliberação nº 02/2005, relacionados a 
educação infantil, enfatiza-se a importância e necessidade do estabelecimento de 
interações entre a criança e o meio ambiente físico, biológico, cultural e social, 
balizando-se pelos seguintes princípios: 
I - Respeito aos direitos individuais da criança, garantindo: segurança, liberdade, 
dignidade, convivência, aquisição de novos conhecimentos e o direito a ser 
respeitada por seus educadores, nas suas características individuais. 
II - Consideração às suas condições afetivas, favorecendo a auto-estima, a 
construção da identidade e a segurança emocional, para o desenvolvimento 
equilibrado de sua personalidade. 
III - Respeito a diversidade de expressões culturais, valorizando o processo 
democrático, o lugar de onde a criança procede, sem qualquer tipo de 
discriminação de caráter étnico - racial, sexual, religiosa, cultural, regional ou de 
características humanas diferenciadas. 
IV - Promoção de oportunidades para o desenvolvimento físico, respeitando os 
níveis em que este se encontra, levando em consideração o fato de que a criança 
constrói os conceitos corporais à medida que age, observa e relaciona seu corpo 
com os outros objetos, o outro, o espaço e o tempo. 
V - Garantia de espaço para o jogo e o brinquedo, considerando as inúmeras 
experiências que produzem o brincar no desenvolvimento infantil, quer pela 
necessidade da fantasia, das emoções, de formas criativas e coletivas de agir, 
como auxiliar na formação do caráter. 
Dentre as afirmativas acima, assinale a alternativa que apresenta as afirmativas 
CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
b) Apenas as afirmativas II, III, IV e V. 
c) Apenas as afirmativas I, II, IV e V. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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22 - A Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispõe no art. 
29 sobre a educação infantil. A referida Lei apresenta este nível de ensino como: 
“primeira etapa da educação básica, tendo 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”. Na 
sequência, o art. 30 complementa: “A educação infantil será oferecida em”: 
I - Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade. 
II - Pré-escolas, para crianças de 4 (quatro) a 6 (seis) anos de idade. 
III - Pré-escolas, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 
IV - Escolinhas de educação infantil que atenda crianças a partir dos 06 anos de 
idade. 
V - Creches específicas para crianças até 02 (dois) anos de idade e ensino 
fundamental (Séries finais) após os 04 anos de idade. 
Dentre as afirmativas acima, estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
b) Apenas as afirmativas II, III e V. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - Ainda sobre a LDB 9394/96, o art. 31 dá continuidade sobre as disposições da 
educação infantil. O mesmo apresenta a organização deste nível de ensino de 
acordo com as seguintes regras comuns: 
I - Avaliação mediante acompanhamento da prática e registro do desenvolvimento 
das crianças, com o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental. 
II - Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo 
de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional. 
III - Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno 
parcial e de 8 (oito) horas para a jornada integral. 
IV - Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas. 
V - Expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. 
Dentre as afirmativas acima, estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas II e IV. 
b) Apenas as afirmativas I, II, IV e V. 
c) Apenas as afirmativas II, IIII e V. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24 - De acordo com as definições da Diretrizes Curriculares Nacional para a 
educação infantil, considere as afirmativas abaixo, marcando (V) para VERDADEIRO 
e (F) para FALSO: 
( ) A educação infantil, é a primeira etapa da educação básica, oferecida em 
creches e pré-escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais e 
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos e privados 
que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade [...]. 
( ) É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e 
de qualidade, sem requisito de seleção. 
( ) A criança é um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e deve 
reproduzir alienadamente os sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura. 
( ) O currículo da educação infantil é o conjunto de práticas que buscam 
articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que 
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fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de 
modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos de idade. 
( ) A Proposta Pedagógica ou projeto político pedagógico é o plano orientador 
das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o 
desenvolvimento das crianças que nela são educados e cuidados. É elaborado num 
processo coletivo, com a participação da direção, dos professores e da 
comunidade escolar. 
Assinale a alternativa correspondente a ordem CORRETA das questões, 
considerando de cima para baixo: 
a) V, F, V, F, F.    c) V, V, F, V, V. 
b) F, V, F, F, V.    d) F, F, V, V, V. 
 
25 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96, na seção II, 
art. 29 apresenta a educação infantil, como a primeira etapa da educação básica, 
tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até uma determinada 
faixa etária e sobre alguns aspectos. São eles:  
a) 04 anos de idade – aspectos: físico, social, psicológico, psicopedagógico, intelectual e 
biológico. 
b) 05 anos de idade – aspectos: físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. 
c) 05 anos de idade – aspectos: biológicos, sociais, físico, cultural, intelectual, 
psicopedagógico e psicológico. 
d) 04 anos de idade – aspectos: culturais, sociais e biológicos. 
 
26 - Considerando que a educação infantil é uma etapa da Educação Básica, o Art. 
27 dispõe sobre os conteúdos curriculares da educação básica a qual deve 
observar as seguintes diretrizes: 
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 
cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 
II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 
estabelecimento. 
III - orientação para o trabalho. 
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-
formais. 
De acordo com as afirmativas acima, estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II, IV e V. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27 - O Referencial Curricular Nacional para a educação infantil é um documento, 
que surgiu de um amplo debate, no qual contou com a participação de professores 
e profissionais que atuam diretamente com as crianças. Ambos contribuíram com 
conhecimentos diversos provenientes de experiência prática e também de reflexão 
acadêmica, científica e administrativa. Tal documento representa um avanço na 
educação infantil, pois, o Referencial foi concebido de maneira a servir como um 
guia de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações 
didáticas para os profissionais que atuam diretamente com crianças. Para tanto, o 
referido documento conceitua algumas das especificidades da infância necessárias 
ao conhecimento docente na prática educativa, dentre elas podemos destacar: 
Cuidar, educar, brincar e a Interação. Partindo deste pressuposto enumere os 
conceitos de acordo com sua definição, partindo do pressuposto do Referencial 
Curricular Nacional. (RCN pgs 11- 31). 
1 - Educar. 
2 - Brincar. 
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3 - Interação. 
4 - Cuidar. 
( ) No Referencial, este conceito deve propiciar situações de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam 
contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação 
interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, 
respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos 
da realidade social e cultural. 
( ) Neste processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das 
capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, 
afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a 
formação de crianças felizes e saudáveis. 
( ) O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que 
envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos biológicos do corpo, 
como a qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde, quanto da forma 
como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de acesso a 
conhecimentos variados. 
( ) Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é 
imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são 
oferecidas nas instituições, sejam elas mais voltadas às brincadeiras ou às 
aprendizagens que ocorrem por meio de uma intervenção direta. 
( ) Propiciar tal conceito, quer dizer, portanto, considerar que as diferentes 
formas de sentir, expressar e comunicar a realidade pelas crianças resultam em 
respostas diversas que são trocadas entre elas e que garantem parte significativa 
de suas aprendizagens. Uma das formas de propiciar essa troca é a socialização de 
suas descobertas, quando o professor organiza as situações para que as crianças 
compartilhem seus percursos individuais na elaboração dos diferentes trabalhos 
realizados. 
Assinale a alternativa CORRETA, correspondente a sequência de cima para baixo: 
a) 1, 2, 3, 3, 4.   c) 1, 1, 4, 2, 3. 
b) 2, 1, 3, 4, 4.   d) 1, 3, 2, 2, 4. 
 
28 - O Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/90 de 13/07/90, dispõe no 
art. 55 sobre a responsabilidade dos pais/responsáveis na obrigatoriedade da 
matrícula de seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino (escolas). 
Complementando este artigo, na sequência, o art. 56 enfatiza as responsabilidades 
dos profissionais da escola, no que diz respeito a assegurar os direitos da criança e 
do adolescente, com isso, cabe aos dirigentes de estabelecimento de ensino, 
comunicar ao conselho tutelar os casos de: 
I - Maus-tratos envolvendo seus alunos. 
II - Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 
escolares. 
III - Elevados níveis de repetência. 
IV - Indisciplina na sala de aula. 
V - Notas abaixo da média. 
Considerando as afirmativas acima e, considerando as especificidades da 
educação Infantil, assinale a alternativa que se enquadra nas ações pertinentes ao 
professor/escola deste nível de ensino: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III. 
c) Apenas as afirmativas I, III, IV e V. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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29 - A LDB 9394/96 em seu art. Art. 13. Dispõe sobre as responsabilidades dos 
docentes ao assumir suas funções nos concursos públicos organizados pelos 
estados ou municípios. Dentre as responsabilidades dispostas na LDB 9394/96, 
analise as afirmativas:  
I - Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
II - Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino. 
III - Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
IV - Estabelecer estratégias de recuperação para todos os alunos. 
V - Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional. 
VI - Colaborar com as atividades de desarticulação da escola/famílias e a 
comunidade. 
Dentre as afirmativas acima, estão INCORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas II e IV.   c) Apenas as afirmativas IV e VI. 
b) Apenas as afirmativas IV e V.   d) Apenas a afirmativa VI. 
 
30 - Ainda sobre as responsabilidades docentes, podemos considerar que o cargo 
de Educador Infantil a que diz respeito esse concurso, destaca as atribuições de 
competência do profissional em questão. Para tanto, se faz necessário 
compreender a relevância de tais atribuições, pois as mesmas nortearão o trabalho 
docente e contribuirão com a eficiência e eficácia do processo escolar. No que diz 
respeito as atribuições do cargo de educador Infantil deste concurso podemos 
destacar: 
I - Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com os 
pressupostos epistemológicos da disciplina ou área de estudo em que atuar. 
II - Desenvolver algumas atividades de higiene das crianças, na relação de 
educar/cuidar. 
III - Pesquisar e propor práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica, 
adequada às características da clientela minoritária da escola pública. 
IV - Participar com o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais, de 
reuniões do conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e outras 
atividades da escola que exijam decisões coletivas. 
V - Manter-se informado das diretrizes e determinações da escola e dos órgãos 
superiores, assim como participar da elaboração do projeto pedagógico da escola. 
VI - Participar de reuniões ordinárias e extraordinárias quando for convocado. 
VII - Cumprir e fazer cumprir o horário e o calendário escolar. 
VIII - Avaliar o trabalho do aluno, de acordo com o proposto nas diretrizes 
pedagógicas a qual enfatiza o ócio como meio exclusivo de aprendizagem. 
Dentre as afirmativas acima destacadas, estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I, IV, V, VI e VII. 
b) Apenas as afirmativas I, II, III, IV, V, VI e VII. 
c) Apenas as afirmativas I, II, V, VI, VII e VIII. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

 


