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CADERNO DE PROVA 

CARGO EDUCADOR INFANTIL 

 

NO DA INSCRIÇÃO: ______ 

ASSINATURA: _______________________________________ 

 

ORIENTAÇÃO 

1. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Provas. Você está recebendo do Aplicador um caderno 

contendo QUARENTA questões. Você receberá também, o “Cartão Resposta” para transcrever as 

respostas desta prova.  

2. A interpretação das questões é parte integrante do Processo de Avaliação, não sendo permitidas 

perguntas referentes às questões aos Aplicadores de Provas.  

3. Conforme Edital do Concurso, este caderno contém questões objetivas, com QUATRO alternativas cada 

uma indicadas com as letras: (a, b, c, d), sendo que apenas uma das alternativas é a correta.  

4. Após sessenta minutos de prova, você receberá o “Cartão Resposta”. Transcreva para o “Cartão 

Resposta” o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo conforme indicação, com 

caneta preta ou azul. 

5. No “Cartão Resposta”, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, rasura e o 

preenchimento além do limite destinado para cada marcação anulará a questão. As questões em branco 

serão ANULADAS. Não haverá substituição do “Cartão Resposta ” por erro de preenchimento.  

6. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e uso de celular.  

7. NÃO SERÁ permitido aparelho celular em sala de prova.  O não cumprimento dessas exigências implicará 

na exclusão do candidato do Concurso. 

8. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Deve entregar além do 

“Cartão de Resposta”, o “Caderno de Prova”, ambos devidamente assinados.  

 

BOA SORTE 
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I - Língua Portuguesa 

01. Nas frases abaixo, identifique os casos em que não há CRASE:  

I. As crianças voltaram  (a) piscina. 

II. Devemos aliar a teoria (a) prática. 

III. Admirei os quadros (a) óleo. 

IV. Casarão do império cede lugar (a) edifício.  

A assertiva é: 

a) I e III; 

b) II e IV; 

c) I e II; 

d) III e IV. 

 

02. Identifique as LOCUÇÕES PREPOSITIVAS nas frases abaixo:  

I. Passamos através de mata cerrada. 

II. Esse perfume é enjoativo. 

III. Não nos atendeu, não obstante nossa insistência. 

IV. Em atenção à sua idade, não lhe batemos. 

A assertiva é: 

a) I, II e IV. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e IV. 

d) I, II e III. 

 

03. Nas frases abaixo identifique a CONJUNÇÃO SUBORDINATIVA CONCESSIVA: 

a) Em que pese à autoridade deste cientista, não podemos aceitar suas afirmações.  

b) Os governantes realizam menos do que prometem. 

c) O tambor soa porque é oco. 

d) Por que ficou me olhando assim feito boba? 

 

04. Correlacione a coluna da esquerda com a direita, referente a CONJUNÇÃO QUE: 

1 INTEGRANTE (    ) A luz é mais veloz que o som. 

2 COMPARATIVA (    ) Ninguém será bom  cientista, sem que estude muito. 

3 TEMPORAL (    ) Sairás sem que te vejam. 

4 CONDICIONAL (    ) Chegados que fomos, dirigimo-nos ao hotel. 

5 MODAL  (    ) Diga-lhe que não irei. 

 

A assertiva é: 

a) 1, 4, 5, 3, 2. 

b) 3, 2, 1, 5, 4. 

c) 2, 4, 5, 3, 1. 

d) 5, 3, 2, 4, 1. 

 

05. Na Análise Sintática, quanto ao sentido. Identifique a coluna da esquerda com a da direita:  

1 DECLARATIVA (    ) Vamos, meu filho, ande depressa! 

2 IMPERATIVA (    ) Esta luz me falte, se eu minto, senhor! 

3 OPTATIVA (    ) Neli não quis montar o cavalo velho, de pelo ruço. 

4 IMPRECATIVA (    ) E queira Deus que te não enganes, menino! 

A assertiva é: 

a) 4, 3, 2, 1. 

b) 2, 4, 1, 3. 

c) 3, 2, 4, 1. 

d) 1, 4, 2, 3. 
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06. Identifique abaixo, a frase que se constitui em Oração Coordenada Assindética: 

a) A noite avança, há uma paz profunda na casa deserta.  

b) A doença vem a cavalo e volta a pé. 

c) As pessoas não se mexiam nem falavam. 

d) Os livros não somente instruem, mas também divertem. 

 

07. Identifique abaixo, a frase que se constitui em Oração Subordinada Subjetiva.  

a) Não me oponho a que você viaje. 

b) É necessário que você colabore. 

c) Seu receio era que chovesse. 

d) Sou favorável a que o prendam. 

 

08. Identifique a Oração Reduzida em uma das frases abaixo: 

a) Viam-se folhas que giravam no ar. 

b) Tenho a impressão de que o estou vendo. 

c) Terminada a prova, fui para casa.  

d) Dizem que estiveram lá. 

 
09. Nas frases abaixo, somente uma delas o predicativo concorda em gênero e número com o sujeito simples: 

a) É proibida a caça nesta reserva. 

b) O vale e a montanha são frescos. 

c) O céu e as árvores ficariam assombrados. 

d) O César e a irmã são louros. 

 
10. A norma culta determina " O verbo concordará em regra, na 3a pessoa, com os pronomes quem e que como sujeitos". 

Identifique as frases corretas:  

I. Sou eu quem responde pelos meus atos. 

II. Somos nós quem leva o prejuízo. 

III. Fui eu quem o ensinou a desenhar. 

IV. Eu sou o que presenciou o fato. 

A assertiva é: 

a) Somente a I e III. 

b) Somente a I, II e IV. 

c) Todas estão corretas. 

d) Todas estão erradas. 

 

ESPECÍFICAS 

11. A Meta 1 do Plano Nacional de Educação prevê:        CANCELADA 

a) Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 30% (trinta por 
cento) das crianças de até 3 (três) anos.  

b) Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 30% (trinta por 
cento) das crianças de até 3 (três) anos.  

c) Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 3 (três) a 4 (quatro) anos de idade 
e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
das crianças de até 3 (três) anos. 

d) Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 3 (três) a 4 (quatro) anos de idade 
e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 30% (trinta por cento) das 
crianças de até 3 (três) anos.  
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12. A Meta 2 do Plano Nacional de Educação prevê  
 

a) A universalização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de cinco (cinco) a 13 (treze) 
anos e a garantia de que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada. 

b) A universalização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) 
anos e a garantia de que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada. 

c) A universalização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) 
anos e a garantia de que pelo menos 85% (oitenta e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada. 

d) A universalização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 5 (cinco) a 13 (treze) anos 
e a garantia de que pelo menos 85% (oitenta e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada. 

 
13. A Meta 5 do Plano Nacional de Educação prevê:  

a) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 1º (primeiro) ano do Ensino Fundamental. 
b) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 2º (segundo) ano do Ensino Fundamental. 
c) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental. 
d) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 4º (quarto) ano do Ensino Fundamental. 

 
14. Quais são os eixos norteadores dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - RCNEI (1998)? 

a) Linguagem Matemática, Linguagem Plásticas e Contação de historias; 
b) Formação Social, Higiene pessoal e cuidado; 
c) Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo; 
d) Formação Pessoal, Social e Afetiva; 

 
15. Podemos afirmar que também são eixos dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - RCNEI 
(1998)? 

a) Ações de cuidado e educação, conhecimento e sociedade. 
b) Linguagem Matemática, linguagem corporal, cuidado e educação 
c) Identidade e autonomia. Movimento, música, artes  visuais 
d) Português, Matemática, Ciências e Geografia. 

 
16. De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - RCNEI (1998), a educação infantil 
deve oferecer às crianças de 0 (zero) a 6(seis) anos de idade uma formação pessoal e social, bem como o 
conhecimento de mundo que lhes oportunize a construção de sua identidade e autonomia. A respeito desse 
documento podemos afirmar que:  
 

a) O RCNEI aspira a apontar metas de qualidade que contribuam para que as crianças tenham um 
desenvolvimento integral de sua identidade, capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são 
reconhecidos. 

b) De acordo com o RCNEI, cuidar é propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientados de 
forma singular e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação 
interpessoal de ser e estar com os outros.  

c) De acordo com o RCNEI, para educar é preciso antes de tudo estar comprometido com o outro, com sua 
singularidade, ser solidário com suas necessidades, não confiar em suas capacidades. É necessário também 
ajudar o outro a se desenvolver como ser humano.  

d) Na escola, a organização das turmas por idade é dispensável na educação infantil, uma vez que a sua função 
primordial, nessa fase, é cuidar das crianças.  
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"Assumir um trabalho de acolhimento às diferentes expressões e manifestações das crianças e suas famílias significa 
valorizar e respeitar a diversidade, não implicando a adesão incondicional aos valores do outro. Cada família e suas 
crianças são portadoras de um vasto repertório que se constitui em material rico e farto para o exercício do diálogo, 
aprendizagem com a diferença, a não discriminação e as atitudes não preconceituosas. Essas capacidades são 
necessárias para o desenvolvimento de uma postura ética nas relações humanas. Nesse sentido, as instituições de 
educação infantil, por intermédio de seus profissionais, devem desenvolver a capacidade de ouvir, observar e aprender 
com as famílias. Acolher as diferentes culturas não pode se limitar às comemorações festivas, a eventuais 
apresentações de danças típicas ou à experimentação de pratos regionais. Essas iniciativas são interessantes e 
desejáveis, mas não são suficientes para lidar com a diversidade de valores e crenças". (RCNEI, 1998, v. 1, p. 77)  
 
17. De acordo com a citação acima, assinale a alternativa que se refere aos profissionais de educação infantil quanto 
ao relacionamento com as famílias:  

a) As famílias e as comunidades devem ser respeitadas como corresponsáveis pelo trabalho pedagógico nas 
instituições de educação infantil.  

b) A diversidade cultural que as crianças trazem deve ser assumida pelas instituições de educação infantil, de 
maneira incondicional, em adesão aos valores do outro.  

c) A educação das crianças e das famílias precisa de atitudes não-preconceituosas, que garantam aprendizagens 
e escuta.  

d) As instituições e famílias são corresponsáveis pela educação das crianças; portanto, faz-se necessário diálogo, 
escuta, ética e respeito à diversidade. 

 
18. Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - RCNEI (1998) têm por princípio:  

a) O desenvolvimento das crianças a partir da realização de estímulos aos aspectos cognitivos.  
b) O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, 

econômicas, culturais, étnicas, religiosas. 
c) O desenvolvimento afetivo das crianças a partir das atividades de brincar.  
d) Fortalecer aspectos cognitivos como ênfase do trabalho nas escolas.  

 
19. O trabalho de Língua Portuguesa com crianças de até 4 anos tem seu foco principal no desenvolvimento da 
oralidade. Considerando o trabalho com a linguagem oral proposto nos Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil - RCNEI (1998), assinale a afirmativa correta: 

a) O aprendizado da linguagem oral acontece dentro de um contexto, assim quanto mais as crianças puderem ter 
oportunidades para falar em diversas situações, como contar o que lhes aconteceu em casa, contar histórias, 
dar um recado, explicar um jogo ou pedir uma informação, mais poderão desenvolver suas capacidades 
comunicativas. 

b) O aprendizado da linguagem oral é fundamentalmente um processo natural que ocorre somente em função da 
maturação biológica, portanto tornam-se inadequadas ações educativas planejadas para crianças menores de 
2 anos com a intenção de favorecer essa aprendizagem.  

c) O aprendizado da linguagem oral depende da intervenção, necessária e determinante para a aprendizagem, 
direta do adulto, pois a ele cabe ensinar a pronúncia das palavras, cuja aprendizagem se dá de maneira 
cumulativa e cuja complexidade cresce gradativamente, sendo necessária a criação de situações em que 
imperem o silêncio para ouvir e a disciplina para repetir.  

d) O aprendizado da linguagem oral ocorre com os menores pela imitação, principalmente quando o adulto imita 
a maneira de falar das crianças, pois, contrariamente ao que se acreditou durante muito tempo, tal prática não 
infantiliza a fala e sim estabelece maior aproximação uma vez que a criança passa a acreditar que o adulto fala 
a sua língua.  

20. Diante das Políticas Públicas que balizam a Educação Infantil no Brasil, podemos afirmar que: 
a) Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - RCNEI (1998) auxiliam nas reflexões dos 

problemas organizacionais e pedagógicos das instituições. 
b) Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI (1998), e seus eixos norteadores, dão a 

direção exata para se construir o trabalho pedagógico em todos os Centros de Educação Infantil do Brasil. 
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c) Os Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados na década de 1980, salientam que toda a criança tem direito 
de frequentar a escola, com todo o suporte necessário para o seu desenvolvimento. 

d) Os Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados na década de 1990, direcionam o trabalho com crianças 
pequenas, e devem ser utilizadas pelos municípios, sendo o único documento disponível nas escolas.  

 
21. De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - RCNEI (1998), a organização do 
tempo aponta para as seguintes modalidades principais:  

a) Rodinhas, descanso e estudos. 
b) Projetos de Trabalho, descanso, e atividades psicomotoras. 
c) Momentos de higiene, hora de brincadeiras e estudos. 
d) Atividades permanentes, sequências de atividades, Projetos de Trabalhos. 

 

22. Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - RCNEI (1998) concebe a criança como um ser:  
a) Pronto necessitando apenas de aprimoramento. 
b) Semelhante ao adulto, contudo em processo de aperfeiçoamento. 
c) Social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. 
d) Capaz de aprender desde que exposto a ambientes estimuladores. 

 
23. É verdadeiro que, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, as atividades lúdicas devem: 
 

a) Se fazer presentes em todo o currículo; 
b) Se restringir aos conteúdos de Artes; 
c) Se restringir aos conteúdos de Artes e de Educação Física; 
d) Ser evitados em Matemática e Ciências. 

24. Segundo o art.62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a formação de docentes para atuar na 
Educação Infantil promulga: 
 

a) É necessário possuir formação em nível superior; 
b) Possuir um currículo com vasta experiência na área, acrescido de formação em nível médio; 
c) Possuir nível superior, admitindo-se como formação mínima, a oferecida em nível médio, na modalidade 

Normal; 
d) Possuir nível médio, acrescido de normal superior. 

 
25. De acordo com a atual LDB, as escolas municipais de educação infantil devem ser: 
 

a) Religiosas; 
b) Confessionais; 
c) Laicas; 
d) Ecumênicas. 

 
26. Conforme a LDB 9.394/96, atualizada pela Lei 12.796/2013, é obrigatória a matrícula escolar de crianças a partir 
de: 
 

a) Três anos de idade; 
b) Quatro anos de idade; 
c) Cinco anos de idade; 
d) Seis anos de idade. 

 
27. Ainda com base na Lei 12.796 de 4 de abril de 2013, que altera a LDB no 9.394/96, identifique as opções com a 
letra F (falsa) e V (verdadeira), abaixo: 
 

1. (   ) A criança deverá frequentar 60% do total de horas; 
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2. (   ) A carga horária mínima passa para 800 horas e no mínimo 200 dias letivos; 
3. (   ) O período deverá ser de turno parcial 4 horas no mínimo e 7 horas para período integral; 
4. (   ) A criança será avaliada, mas a recomendação é a de retenção. 

 
Estão corretas: 
 

a) 1V;  2V; 3V; 4F; 
b) 1F; 2V; 3V; 4F; 
c) 1V; 2F; 3F; 4F; 
d) 1V; 2F; 3F; 4V; 

 
28. Quanto à documentação a Lei 12.796/2013, exige: 
 

a) A Lei não solicita a expedição de documentação que permita atestar os processos de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças; 

b) A Lei deixa a critério das Secretarias de Educação Municipais a expedição de documentação que permita 
atestar os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças; 

c) A Lei solicita a expedição de documentação que permita atestar os processos de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças; 

d) A Lei solicita a expedição de documentação que permita atestar os processos de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças, apenas para os turnos de período integral; 

 
29. Quanto ao espaço físico necessário para crianças de 0 a 1 ano, deve ser concebido como local voltado para cuidar 
e educar crianças pequenas incentivando o seu pleno desenvolvimento. A recomendação é que o ambiente deve ser 
composto: 

1. Sala de repouso; 
2. Sala de Atividades; 
3. Parque Infantil; 
4. Fraldário; 
5. Lactário; 
6. Solário 

 
Estão corretas: 

a) 1, 2, 3, 4 e 6; 
b) 1, 2, 4, 5,e 6; 
c) 2; 3; 4; 5; e 6; 
d) 1, 4, 5 e 6. 

 
 
30. A Lei 12.796/2013 em seu art.29, " A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até ________ anos, em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade." Identifique a idade estabelecida no art.29 da Lei. 
 

a) 2 anos; 
b) 3 anos; 
c) 4 anos; 
d) 5 anos. 

 
 
31. Conforme o art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais: 

a) Não podem ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais; 
b) Devem determinar o processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais; 
c) Podem ter ciência do processo pedagógico, porém, sem participar da definição das propostas educacionais; 
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d) Podem ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das propostas educacionais; 
 
32. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil/1998, no terceiro volume 
Conhecimento do Mundo, temos uma divisão em seis blocos, sendo eles: Movimento, Música, Artes Visuais, 
Linguagem oral e escrita, Sociedade e Natureza e Matemática. Tomando como referência estes blocos podem se 
desenvolver respectivamente tais linguagens:  
 

a) Musical, artística, oral e escrita, espacial, temporal e lógico-matemática; 
b) Corporal, musical, artística, oral e escrita, espacial, temporal e lógico-matemática; 
c) Corporal, artística, musical, oral e escrita, temporal e lógico-matemática; 
d) Artística, musical, oral e escrita, corporal, espacial e lógico matemática. 

 
33. A teoria de Jean Piaget sobre o desenvolvimento da inteligência infantil é referência frequente na 
fundamentação de pesquisas e propostas pedagógicas, originando-se assim, a teoria do desenvolvimento cognitivo. 
Marque somente uma das alternativas que indique o significado correspondente: 
 

a) Período de construção do processo de aquisição da leitura e escrita; 
b) Fases do desenvolvimento: pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético; 
c) Etapas de construção das atividades lúdicas e psicomotoras; 
d) Períodos do desenvolvimento: sensório-motor, pré-operatório, operatório-concreto e operatório-formal. 

 
34. Identifique as afirmativas VERDADEIRAS contidas no Capítulo IV  do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
abaixo:  
 

1. A criança e o adolescente têm direito a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
2. A criança e o adolescente têm direito ao acesso a escola pública e gratuita próxima a sua residência; 
3. Os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino; 
4. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar dentre os casos o 

de reiteradas faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 
 
A assertiva é: 

a) 1,2,3; 
b) 1,3,4; 
c) 1,2,3,4; 
d) 2,3,4. 

 
35. Conforme Vygotsky "o processo de aquisição da língua escrita tem uma pré-história que é o momento 
progressivo de apropriação pela criança, da ideia de representação". Neste contexto assinale a alternativa correta: 

a) A língua escrita não é cópia direta do objeto, mas uma representação do objeto; 
b) A palavra oral é precursora no processo de aquisição da escrita; 
c) A escrita é reflexo fiel do real; 
d) A compreensão da língua oral é base da linguagem escrita. 

 
36. Para Paulo Freire (1996) "ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao educando, mas instigá-lo no sentido 
de que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de inteligir e comunicar o inteligido". Assim, concebe a educação 
como: 

a) Um processo de educação bancária, onde o conhecimento é transmitido do professor ao aluno; 
b) O professor é visto como um facilitador das atividades do aluno, criando sozinho as condições para que este 

aprenda; 
c) O professor deve estar centrado na transmissão de conhecimentos, o aluno deve estar aberto para que a ação 

educativa se efetive; 
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d) Um processo emancipatório e transformador, onde professor e aluno tem sua atuação numa relação mútua de 
criação, criatividade e crítica consciente, sendo sujeitos políticos, sociais e históricos, numa ação de aprender a 
aprender. 

 
37. O conceito de letramento 

a) Confirma o conceito de alfabetização funcional, pois dispensa a inserção, a compreensão e o hábito da leitura 
nas vidas das pessoas, restringindo-se ao conhecimento de letras do alfabeto; 

b) Supera o conceito de alfabetização funcional, pois requer a inserção, a compreensão e o hábito da leitura nas 
vidas das pessoas; 

c) Supera o conceito de alfabetização funcional, sendo que este último proporciona somente a inserção, a 
compreensão e o hábito da leitura nas vidas das pessoas; 

d) Supera o conceito de alfabetização funcional e alcança o conceito de alfabetização crítica, pois a alfabetização 
funcional proporciona somente a inserção, a compreensão e o hábito da leitura nas vidas das pessoas. 

 
38. Correlacione às colunas dos modelos epistemológicos ou correntes psicológicas com a coluna de modelos 
pedagógicos em educação: 

1 Apriorismo (      ) Pedagogia Relacional 

2 Empirismo (      ) Pedagogia Diretiva 

3 Construtivismo (      ) Pedagogia Não-Diretiva 

 
Assinale a ordem correta: 

a) 1,2,3; 
b) 1,3,2 
c) 3,2,1 
d) 2,3,1 

 
39. É correto que na perspectiva construtivista os professores são: 

a) Mediadores ou facilitadores do processo de ensino-aprendizagem; 
b) Dirigentes do pensamento das crianças; 
c) Avaliadores e classificadores; 
d) Cuidadores de bebês. 

 
40. É correto afirmar que o método construtivista: 

a) Estimula a competição entre as crianças; 
b) É indiferente quanto a competição entre as crianças; 
c) Não estimula a competição entre as crianças; 
d) Sustenta-se em um princípio de competição cooperadora. 
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GABARITO PRELIMINAR 

 

CARGO: EDUCADOR INFANTIL 

 
 

01 C  11 X  21 D  31 D 

02 B 12 B 22 C 32 B 

03 A 13 C 23 A 33 D 

04 C 14 C 24 C 34 C 

05 B 15 C 25 D 35 A 

06 A 16 A 26 B 36 D 

07 B 17 D 27 A 37 B 

08 C 18 B 28 C 38 C 

09 A 19 A 29 B 39 A 

10 C 20 A 30 D 40 C 

 
NO 11 - Cancelada erro de digitação. 
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PESQUISAS/FONTE. 
 

01. Nas frases abaixo, identifique os casos em que não há CRASE:  

I. As crianças voltaram  (a) piscina;  

II. Devemos aliar a teoria (a) prática; 

III. Admirei os quadros (a) óleo; 

IV. Casarão do império cede lugar (a) edifício;  

A assertiva é: 

a) I e III; 

b) II e IV; 

c) I e II;       

d) III e IV. 

PÁGINA 277 - DOMINGOS P. CEGALLA. 
 
02. Identifique as locuções prepositivas nas frases abaixo:  

I. Passamos através de mata cerrada. 

II. Esse perfume é enjoativo. 

III. Não nos atendeu, não obstante nossa insistência. 

IV. Em atenção à sua idade, não lhe batemos. 

 

A assertiva é: 

a) I, II e IV. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e IV. 

d) I, II e III. 

PÁGINA 270 DOMINGOS P. CEGALLA. 
 

03. Nas frases abaixo identifique a CONJUNÇÃO SUBORDINATIVA CONCESSIVA: 

a) Em que pese à autoridade deste cientista, não podemos aceitar suas afirmações.  

b) Os governantes realizam menos do que prometem. 

c) O tambor soa porque é oco. 

d) Por que ficou me olhando assim feito boba? 

PÁGINA 291 DOMINGOS P. CEGALLA. 
 

04. Correlacione a coluna da esquerda com a direita, referente a CONJUNÇÃO QUE: 

1 INTEGRANTE (    ) A luz é mais veloz que o som. 

2 COMPARATIVA (    ) Ninguém será bom  cientista, sem que estude 
muito. 

3 TEMPORAL (    ) Sairás sem que te vejam. 

4 CONDICIONAL (    ) Chegados que fomos, dirigimo-nos ao hotel. 

5 MODAL  (    ) Diga-lhe que não irei. 

 

A assertiva é: 

a) 1, 4, 5, 3, 2. 

b) 3, 2, 1, 5, 4. 
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c) 2, 4, 5, 3, 1. 

d) 5, 3, 2, 4, 1. 

 

pág. 294. DOMINGOS P. CEGALLA 
 
 
05. Na Análise Sintática, quanto ao sentido, identifique a coluna da esquerda com a da direita:  

1 DECLARATIVA 2 Vamos, meu filho, ande depressa! 

2 IMPERATIVA 4 Esta luz me falte, se eu minto, senhor! 

3 OPTATIVA 1 Neli não quis montar o cavalo velho, de pelo ruço. 

4 IMPRECATIVA 3 E queira Deus que te não enganes, menino! 

 

A assertiva é: 

a) 4, 3, 2, 1. 

b) 2, 4, 1, 3. 

c) 3, 2, 4, 1. 

d) 1, 4, 2, 3. 

Pág. 320 SINTAXE - 

 

 06. Identifique abaixo, a frase que se constitui em Oração Coordenada Assindética: 

a) A noite avança, há uma paz profunda na casa deserta.  

b) A doença vem a cavalo e volta a pé. 

c) As pessoas não se mexiam nem falavam. 

d) Os livros não somente instruem, mas também divertem. 

 

Pág. 374 SINTAXE - ORAÇÕES COORDENADAS.   

 

07. Identifique abaixo, a frase que se constitui em Oração Subordinada Subjetiva.  

a) Não me oponho a que você viaje. 

b) É necessário que você colabore. 

c) Seu receio era que chovesse. 

d) Sou favorável a que o prendam. 

 
Pág. 383/4 - SINTAXE - CEGALLA. 
 
 
08. Identifique a Oração Reduzida em uma das frases abaixo: 

a) Viam-se folhas que giravam no ar. 

b) Tenho a impressão de que o estou vendo. 

c) Terminada a prova, fui para casa.  

d) Dizem que estiveram lá. 

 
09. Nas frases abaixo, somente uma delas o predicativo concorda em gênero e número com o sujeito simples: 

a) É proibida a caça nesta reserva. 

b) O vale e a montanha são frescos. 

c) O céu e as árvores ficariam assombrados. 

d) O César e a irmã são louros. 
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10. A norma culta determina " O verbo concordará em regra, na 3a pessoa, com os pronomes quem e que como 

sujeitos". Identifique as frases corretas:  

V. Sou eu quem responde pelos meus atos. 

VI. Somos nós quem leva o prejuízo. 

VII. Fui eu quem o ensinou a desenhar. 

VIII. Eu sou o que presenciou o fato. 

A assertiva é: 

a) Somente a I e III. 

b) Somente a I, II e IV. 

c) Todas estão corretas. 

d) Todas estão erradas. 

Pág. 459. CEGALLA. 


