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CARGO: AUXILIAR DE CRECHE 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Noções de Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Observe as opções apresentadas abaixo e assinale a alternativa que possui uma informação correta 

quanto à divisão e classificação silábica:   

a) pers – pi – caz  é uma polissílaba  

b) bac- té – ri – a  é uma polissílaba 

c) to – u – ca  é uma trissílaba  

d) va – dia – gem  é uma  trissílaba 

e) ca – ca – u é uma  trissílaba 

Fonte : http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php 

2 - Quanto à formação de palavras existem dois processos básicos: a derivação e a composição. A 

diferença entre ambos consiste basicamente em que, no processo de derivação, partimos sempre de 

um único radical, enquanto no processo de composição sempre haverá mais de um radical. Nesse 

sentido, indique a alternativa que possui um vocábulo formado pelo processo de composição: 

a) reler 

b) alfabetização  

c) papelaria  

d) embora  

e) felizmente 

3 - Há equívoco no uso da crase em: 

a) Aquele adolescente nunca está atento à aula. 

b) Durante o jogo é importante obedecer às regras estabelecidas. 

c) Caminho todos os dias às sete da manhã.   

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php
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d) Carlos levou o filho à manifestação.  

e) Gosto de andar à cavalo.  

4 - Em: “Nem Pedro estuda nem Maria trabalha” temos um exemplo de oração: 

a) Oração Coordenada Sindética Adversativa.  

b) Oração Coordenada Sindética Conclusiva. 

c) Oração Coordenada Sindética Aditiva. 

d) Oração Coordenada Assindética.  

e) Oração Coordenada Sindética Alternativa. 

5 - Observe os dois textos apresentados a seguir e assinale as afirmações corretas: 

Texto 1: 

  

Texto 2: 
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I – Em todos os quadrinhos do texto 1 há a presença da linguagem  não verbal. 

II – A pessoa do discurso do texto 1 é a mesma do texto 2.  

III – Há, em todos os quadrinhos do texto 2, uma palavra que classifica-se como homônima.  

IV – Considerando o sentido literal da palavra “sesta” (texto2) é possível, substituí-la por “descanso”.  

V – O acento agudo da palavra “país” (texto1) foi uma das alterações materializadas pelo Novo 

Acordo Ortográfico visando a diferenciação da palavra “pais”, cujo significado é genitores. 

VI – O verbo “era” presente no primeiro quadrinho do texto 1 está conjugado no Pretérito Imperfeito 

do modo Indicativo.  

a) Todas as alternativas estão corretas, exceto a alternativa V. 

b) Todas as alternativas estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto as alternativas II e V. 

d) Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas III, IV e VI estão corretas. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Um taxista com velocidade média de 72 km/h, leva 1,65 horas para ir da cidade A à cidade B. 

Quanto tempo levaria para fazer o mesmo percurso se a velocidade média fosse reduzida para 54 

km/h? 

a) 2 h 20 min 

b) 2 h 08 min 

c) 1 h 58min 

d) 1 h 24 min 

e) 2 h 12 min 

 

7 - Seja a equação logarítmica: . O conjunto solução é: 

a)  

b)  
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c)  

d)  

e)  

8 - Considere a tabela a seguir: 

Hora inicial Tempo transcorrido Hora final 

12 h 54 min I) ........................ 16 h 27 min 

II) ........................... 2 h 48 min 19 h 23 min 

10 h 37 min 4 h 56 min III) ........................ 

 

Assinale a alternativa abaixo que corresponde às lacunas I, II e III respectivamente. 

a) 3 h 33 min, 16 h 35 min e 15 h 33 min. 

b) 3 h 23 min, 22 h 11 min e 15 h 43 min. 

c) 4 h 12 min, 21 h 51 min e 5 h 41 min. 

d) 4 h 23 min, 17 h 05 min e 14 h 53 min. 

e) 3 h 43 min, 16 h 15 min e 15 h 59 min. 

 

9 - Dedé planejou fazer um churrasco para seus amigos e listou 32 convidados. Ele estima em média 

que para cada homem são necessários 700 gramas de carne, enquanto que para mulheres 500 gramas 

cada. Sabendo que   dos convidados são homens, a quantidade mínima de carne a ser comprada para 

essa festa, em quilogramas, será de: 

a) 16 kg de carne 

b) 19,2 kg de carne 

c) 20 kg de carne 

d) 18,4 kg de carne 

e) 18 kg de carne 

 

10 - Uma confeitaria vende bolos inglês e tem custo inicial de R$ 120,00, além de um custo médio 

para produzir cada bolo inglês de R$ 2,70. Em uma semana o seu custo total foi de R$ 384,60. Neste 

período e condições a confeitaria produziu quantos bolos inglês? 
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a) 112 bolos 

b) 96 bolos 

c) 104 bolos 

d) 98 bolos 

e) 120 bolos 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

11 - Dentre as opções qual destas NÃO é característica, definição, recurso ou funcionalidade da CPU 

de um dispositivo ou computador: 

a) Influenciar diretamente na velocidade do dispositivo. 

b) Principal item de hardware do computador, que também é conhecido como processador. 

c) Possuir mais de um núcleo de processamento e compatibilidade com várias placas mãe. 

d) Estrutura de sustentação e proteção dos componentes internos da máquina uma carcaça. 

e) Possuir em sua estrutura unidades de processamento aritmético e lógico. 

12 - Qual será o resultado se executar os seguintes passos em um documento aberto do MICROSOFT 

WORD: 

Primeiro passo: seleção de uma palavra ou parte do texto que esteja em negrito.  

Segundo passo: um duplo clique com o mouse na opção PINCEL DE FORMATAÇÃO. 

Terceiro passo: a seleção de três palavras no texto deste mesmo documento.  

a) Irá copiar o formato da palavra selecionada no passo 1 incluindo o negrito, para as 03 

palavras selecionadas pelo terceiro passo. 

b) Irá copiar o formato da palavra selecionada no passo 1 incluindo o negrito, somente para a 

primeira palavra selecionada no texto pelo terceiro passo. 

c) Não irá realizar nenhuma modificação nas palavras selecionadas pelo terceiro passo. 

d) Irá deixar sublinhadas as palavras selecionadas pelo terceiro passo. 

e) Irá excluir as palavras selecionadas pelo terceiro passo. 
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13 - Considerando a planilha e fórmula representada a seguir: 

 

Que resultado será gerado na célula A7? 

a) 22,33 

b) 32,41 

c) 41,48 

d) 30,23 

e) 11,25 

14 - Das opções abaixo, qual melhor caracteriza a importância do DNS para a navegação na Internet? 

a) Ligar a Intranet das empresas e permitir a troca de dados. 

b) Gerenciar as contas de usuários cadastradas no dispositivo e permitir a navegação. 

c) Traduzir a URL em um endereço IP e permitir que se chegue até um endereço de Website. 

d) Aumentar a velocidade de acesso aos Websites. 

e) Bloquear a entrada de vírus através da Internet. 

15 - Dentre as assertivas a seguir, qual melhor caracteriza a navegação InPrivate: 

a) Navegar na WEB através do browser somente em URLs conhecidas ou pré-armazenadas.  

b) Navegar na WEB através do browser em URLs que normalmente não são disponibilizadas 

em ferramentas de pesquisa. 

c) Navegar na WEB através de uma rede própria, não necessariamente a Internet. 
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d) Navegar na WEB através do browser sem deixar rastros, históricos, arquivos temporários 

entre outros.  

e) Navegar na WEB com exclusividade nas URLs acessadas. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - Com pelo menos 36 casos de febre amarela confirmados em seres humanos entre dezembro de 

2018 e janeiro de 2019, o Brasil pode estar vivendo uma terceira onda de surto da doença. O alerta 

foi divulgado no inicio de fevereiro de 2019 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O país 

registra, segundo a entidade, oito mortes confirmadas por esse vírus no mesmo período. Fonte: 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude e https://saude.abril.com.br/medicina 

Diante do exposto, recomenda-se a vacinação para:  

a) Alguns estados da região Sul do Brasil. 

b) Apenas a região Sudeste do Brasil. 

c) As regiões Centro- Oeste, Sudeste e Norte do Brasil. 

d) Todas as regiões do Brasil exceto a região Nordeste. 

e) Todas as regiões do Brasil. 

17 - O grupo de Lima foi criado em 2017, na capital do Peru, reunindo ministros das relações 

exteriores de 14 países para buscar formas de contribuir com a estabilização da Venezuela. Entre os 

países pertencentes ao grupo de Lima temos, EXCETO: 

a) Peru  

b) Uruguai  

c) Brasil 

d) Argentina  

e) México  

18 - Com relação ao Salário mínimo, atualmente,  é correto, EXCETO: 

https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/febre-amarela
https://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude
https://saude.abril.com.br/medicina
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a) Todos os estados brasileiros possuem o salário mínimo regional e isso acarreta uma 

diferença de 0,2% a 3% do valor estabelecido em nível nacional.  

b) O salário mínimo regional de Santa Catarina foi atualizado no último 12 de fevereiro após 

reunião em Florianópolis entre representantes das federações empresariais e dos sindicatos 

trabalhistas. O acordo foi firmado na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 

(Fiesc) e definiu reajuste médio de 4,29%. 

c) O valor do salário mínimo nacional foi fixado em R$ 998 para o ano de 2019 em Decreto 

assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.  

 d) O reajuste do salário mínimo obedece a uma fórmula que leva em consideração o resultado 

do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes e a variação da inflação, medida pelo INPC, 

do ano anterior. 

e) Santa Catarina possui salário mínimo regional dividido em quatro faixas salariais, que vão 

desde agricultura até indústrias de vestuário, químicas e metalúrgicas, por exemplo. 

19 - Com relação aos aspectos históricos, políticos e econômicos da cidade de Itá é CORRETO: 

a) A concessão da Usina tem validade até 2050 e pertence ao Consórcio Itá. 

b) As Torres da Antiga Igreja Matriz São Pedro, juntamente com o estaleiro da balsa são as 

estruturas que ainda restaram da antiga cidade de Itá que foi totalmente submersa pela represa 

do Lago da Usina Hidrelétrica. Com elas, sobrevivem até hoje a história, a cultura, a fé e a 

coragem do povo itaense e são considerados símbolos turístico do município, sendo os 

principais atrativos responsáveis pelo fluxo turístico do município.  

c) A UHE Itá implantou o Parque Fritz Plaumann em Concórdia, e o Parque Teixeira Soares, 

localizado em Marcelino Ramos-RS com o intuito de ampliar a consciência ambiental incluindo a 

educação e conservação do meio ambiente.  

d) A segunda Usina Hidrelétrica em Itá se chamava COOPERATIVA FORÇA E LUZ 

ITAENSE DE REPRESENTAÇÃO LTDA e foi inaugurada em 1978. 

e) São Pedro era o célebre "Passo da Formiga", ou seja, o Estreito do Rio Uruguai,  um cânion 

com 5.900 metros de extensão, onde o rio Uruguai, que chegava a ter mais de um quilômetro de 

https://g1.globo.com/politica/politico/jair-bolsonaro/
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largura em alguns pontos, estreitava-se para poucos metros de largura e, em um certo ponto - 

com apenas 60 centímetros - permitia que se colocasse um pé em cada lado do rio.  

20 - Assinale a alternativa que possui um excerto do Hino do Município de Itá: 

a) Cidade de paz e amor / Juventude de beleza e tradição / Nasceste na vida e do calor / Do 

filho que te traz no coração. 

b) Brota o fruto de tuas entranhas / se lançada a semente no chão / Na riqueza de tua agricultura 

/ há abundância: certeza de pão. 

c) Berço de revoluções e as frias monções / São mensagens de paz / Aqui a nativa cultura em 

cadente ternura / Poema nos traz. 

d) Do chimarrão sempre amigo / Das calçadas enfeitadas de flores / Perfumando as varandas do 

bom dia. 

e) O teu povo é feliz e trabalha / Procurando na vida crescer / O progresso na terra se espalha / 

E nas mentes se amplia o saber. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE CRECHE 

21 - Leia as alternativas que se referem às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: 

I- As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil articulam-se com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos 

para orientar as políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e avaliação 

de propostas pedagógicas e curriculares. 

II- As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil são um conjunto de documentos 

organizados pelo Conselho Nacional Educação com vistas a alterar compulsoriamente a Lei de 

Diretrizes e Bases flexibilizando a oferta de vagas bem como a permanência das crianças de 

baixa renda na Educação Infantil. 

III- As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, entendem que esta etapa é 

parte da Educação Básica, oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como 

espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos 
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ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em 

jornada integral ou parcial. 

IV- As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, entendem que esta etapa 

anterior a Educação Básica, deve ofertar atendimento em creches, caracterizando-se em 

espaços institucionais domésticos ou não, que não se constituem em estabelecimentos 

educacionais privados;  que educam e cuidam de crianças de 0 a 3 anos de idade no período 

diurno, em jornada integral ou parcial. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e III. 

b) Somente as alternativas I, II e III. 

c) Somente a alternativa I. 

d) Somente as alternativas II e IV. 

e) Somente a alternativa III. 

22 - Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil é CORRETO afirmar: 

a) É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no mínimo, quatro horas 

diárias e, em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias, 

compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. 

b) Não há responsabilidade dos municípios em atender a totalidade de crianças em idade pré-

escolar. 

c) Na Educação Infantil é permitido todo e qualquer arranjo para o atendimento das crianças 

assim, não há limite mínimo de horas para atendimento neste segmento. 

d) A Educação Infantil deve organizar-se permitindo o desenvolvimento intelectual, social e 

como espaço de preparação para a alfabetização. 

e) As propostas de Educação Infantil devem respeitar os princípios éticos, estéticos, sociais e 

conciliatórios inerentes ao desenvolvimento biológico. 

23 - Leia as alternativas que se referem aos objetivos de planejamento na Educação Infantil: 

I- O planejamento na Educação Infantil deve garantir que as crianças estejam ocupadas 

constantemente sem tempo ocioso para brincar. 

II- O planejamento na Educação Infantil deve ser realizado com o objetivo de garantir que as 

atividades propostas sejam realizadas corretamente pelas crianças. 
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III- Na Educação Infantil o planejamento serve para auxiliar o professor a alcançar os objetivos 

propostos com as crianças. O planejamento deve também, ser parte do planejamento da 

instituição e deve respeitar o ritmo e desenvolvimento das crianças. 

IV- Na Educação Infantil, o planejamento deve garantir que os conteúdos mínimos previstos para 

aquela turma sejam alcançados, explorando exclusivamente os conteúdos complexos buscando 

ampliar os conceitos que os alunos já possuem sobre determinado assunto. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa IV. 

c) Somente a alternativa III. 

d) Somente as alternativas I, II e IV. 

e) Somente as alternativas I, II e III. 

24 - Assinale a alternativa CORRETA que se refere ao relacionamento professor e aluno na escola: 

a) Para que o trabalho pedagógico ocorra com êxito é fundamental que o professor mantenha 

distância no relacionamento com seus alunos. Não envolver-se com particularidades é 

essencial para a qualidade da atuação docente. 

b) O professor deve atuar sendo rígido, exigindo comportamento correto do aluno para que 

assim, os conceitos fundamentais possam ser transmitidos aos mesmos. Neste sentido, há 

possibilidades de alcançar os objetivos pedagógicos propostos. 

c) O professor não deve se envolver com o cotidiano do aluno, fofocas e picuinhas sobre 

amizades, situações de sua casa, medos ou crises pessoais devem ser deixadas de lado para 

permitir que o conhecimento seja a tônica dos encontros na escola. 

d) É fundamental que professor e aluno estabeleçam uma relação de reciprocidade e confiança. 

Desta forma, conseguem trabalhar coletivamente visando uma aprendizagem significativa e 

construtiva. 

e) É imprescindível uma atitude ética e profissional por parte do professor com relação aos 

seus alunos. Ao notar dificuldades ou problemas de relacionamento, o mesmo deve ser 

encaminhado à direção para que a mesma atue corretivamente. 

25 - Leia as alternativas que se referem ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e marque (V) 

para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas: 
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( ) O ECA afirma que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. 

( ) O ECA afirma que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 

bem como participar da definição das propostas educacionais. 

( ) Segundo o ECA não compete ao poder público recensear alunos do ensino fundamental, 

nem fazer-lhes chamada ou zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. As 

obrigações familiares devem ser exercidas e suas responsabilidades cumpridas. 

( ) O ECA assegura o dever do Estado mediante a garantia de atendimento no ensino 

fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V- V- V- V. 

b) V- V- F- V. 

c) F- F- V- V. 

d) F- F- V- F. 

e) F- V- F- V. 

26 - O ato de planejar é uma função imprescindível no cotidiano da escola. Leia as alternativas que se 

referem ao planejamento e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

( ) O planejamento realizado na sala de aula é parte do controle administrativo utilizado pela 

direção da escola sobre a atuação do professor e outros profissionais que atuam em sala de aula. 

( ) O planejamento realizado na escola é fundamental para definir metas, objetivos e 

encaminhamentos pedagógicos a serem realizados bem como a redefinição de caminhos já 

percorridos e que não tenham alcançados os objetivos propostos. 

( ) O planejamento possibilita ao profissional traçar metas claras a serem alcançadas a curto, 

médio e longo prazo visando sempre o aprendizado dos alunos. O planejamento auxilia na 

definição de estratégias, tempo e avaliação do processo. 

( ) Um planejamento adequado evita o improviso, a atividade realizada sem objetivo ou 

indefinição de resultados a serem alcançados. Na escola o planejamento é fundamental para que a 

ação dos profissionais tenha êxito e garanta aprendizado adequado aos alunos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) F- V- V- V. 
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b) V- V- V- V. 

c) F- F- F- V. 

d) V- F- F- V. 

e) V- F- F- F. 

27 - Ao trabalhar com ciências, explorando a Unidade Temática: Vida e Evolução, com uma turma de 

primeiro ano do Ensino Fundamental objetivando que todos os alunos aprendam, é CORRETO que o 

professor: 

a) Ensine conceitos de forma desarticulada e distante do cotidiano da criança. 

b) Auxilie o aluno a repetir conceitos historicamente aprendidos, sem contestação ou discussão. 

Esta estratégia fortalece o estabelecimento de conceitos aceitos socialmente. 

c) Parta do conhecimento e hipóteses que os alunos já possuem sobre o tema a ser abordado, 

além disto o professor deve propor pesquisas em diferentes materiais e suportes auxiliando 

os alunos a compreender e avançar ou ampliar os conceitos abordados. 

d) Utilize estratégias de leitura e cópia de textos somente de livros didáticos, visto que estes 

materiais apresentam unicamente a visão correta dos fatos e assuntos a serem abordados 

nesta faixa etária. 

e) Desenvolva estratégias superficiais considerando que a família precisa ser parceira do 

processo de ensino e assim, deve revisar e retomar os conteúdos com as crianças em casa. 

28 - O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma importante lei, que contribui para a efetivação da 

garantia de direitos às crianças e adolescentes. Sobre esta lei, é INCORRETO afirmar: 

a) Dirigentes de estabelecimentos de Ensino Fundamental devem comunicar ao Conselho 

Tutelar os casos de reiteradas faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 

escolares. 

b) O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa 

responsabilidade da autoridade competente. 

c) É dever do Estado assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

d) O ECA preconiza que crianças e adolescentes tem direito de serem respeitados por seus 

educadores. 

e) No processo educacional as instituições de ensino definirão quais os valores culturais, 

religiosos, artísticos, históricos e comportamentais a serem orientados e disseminados para  
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crianças e adolescentes, garantindo-se assim hegemonia no estudo, respeito e continuidade 

das diferentes culturas e valores nacionais. 

29 - No desenvolvimento da linguagem na Educação Infantil, é CORRETO que o profissional 

considere: 

a) Na sala dos bebês, a televisão deve estar sempre ligada, independentemente do programa ou 

do planejamento dos profissionais, pois ao ouvir sons e diálogos constantes a criança 

desenvolve sua linguagem. 

b) Os bebês começam a desenvolver a linguagem imitando casualmente os sons que ouvem, 

por isso, na creche precisam estar inseridos em um ambiente que as estimule com músicas e 

sons variados, diálogos, materiais acessíveis e estimulantes, adultos que se envolvam 

pedagogicamente e as estimule constantemente em todas as situações. 

c) Os profissionais que atuam com bebês devem deixar os mesmos cotidianamente sentados ou 

deitados próximas uns dos outros, sem qualquer intervenção de adultos. Somente esta 

proximidade permite a troca de experiências e desenvolvimento da linguagem. 

d) O desenvolvimento da linguagem nos bebês é um fator biológico, ou seja, não há 

necessidade de intervenções dos profissionais que atuam com esta faixa etária. É um 

processo que ocorre naturalmente. 

e) Os profissionais que atuam com bebês devem repetir a linguagem utilizada pela criança, 

mesmo que as palavras estejam erradas. Aos poucos a criança vai tomando consciência e 

corrigindo seus erros. 

30 - A utilização de jogos e brincadeiras são situações lúdicas bastante importantes no estudo de 

matemática com crianças pequenas. Neste sentido é CORRETO afirmar: 

a) O jogo e a brincadeira não aumentam o interesse pela matemática. Isto só ocorre quando a 

criança já domina os conceitos básicos do conteúdo estudado. 

b) O professor deve tomar a tabuada dos alunos através da realização de provas orais, este 

exercício fortalece o raciocínio lógico-matemático. 

c) O uso de regras em jogos e brincadeiras torna-se ineficaz visto que as crianças tendem a agir 

passivamente. 

d) Jogos e brincadeiras estimulam a curiosidade e autoconfiança da criança. Auxiliam também 

no desenvolvimento da concentração e da linguagem. 

e) O jogo e as brincadeiras servem apenas como exercício de fixação de conteúdos 

sistematizados e já abordados pelo professor na sala de aula. 
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31 - Jean Piaget (1896-1980) foi um importante biólogo, filósofo e sociólogo suíço; em seus estudos 

aponta que os “esquemas são produzidos no processo de maturação do cérebro, eles são moldes 

mentais em que alocamos nossas experiências”. Segundo Piaget, estes esquemas são produzidos por 

dois processos: 

a) Leitura e escrita. 

b) Ensino e Aprendizagem. 

c) Erro e aprendizagem. 

d) Assimilação e acomodação. 

e) Jogos e brincadeiras. 

32 - No processo de alfabetização e letramento, ao realizar a leitura de um texto para os alunos é 

INCORRETO que o professor promova: 

a) Análise oral do texto, de forma coletiva refletir com as crianças a cerca da estrutura do texto, 

personagens, fatos, sequência e organização de ideias. 

b) Incentivar que os alunos recontem oralmente o texto, utilizem entonação, substituam 

palavras, ampliem frases, alterem o sentido do texto, modifiquem a estrutura das frases, 

brinquem com as palavras e frases do texto. 

c) Realizar a cópia mecânica do texto sem exploração do professor e dos alunos. 

d) Discutir com os alunos as dificuldades que tiveram na compreensão do texto ou de palavras, 

registrá-las, buscar seu significado no dicionário e discutir com os colegas os diferentes usos 

das mesmas. 

e) Incentivar os alunos a realizar leitura de outros textos, livros, revistas e materiais que tragam 

novas informações, entretenimento, prazer e alegria.  

33 - A avaliação da aprendizagem é parte importante do trabalho do professor no cotidiano 

pedagógico. Quanto à avaliação é CORRETO afirmar: 

a) A avaliação dos alunos deve ser realizada diariamente através de provas e atividades que 

mensurem o conhecimento dos mesmos. 

b) Por ser um processo complexo, os alunos devem ser avaliados somente ao final do semestre 

quando já apresentam repertório possível de análise. 

c) Na Educação Infantil e nos Anos Iniciais a LDB diz que não devemos avaliar os alunos e 

sim, motivá-los para seu crescimento pessoal e intelectual. Dada à tenra idade uma avaliação 

equivocada pode deixar marcas negativas no desenvolvimento da criança.  
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d) A avaliação deve ser parte do processo de ensino e aprendizagem, sendo considerada para a 

continuidade ou retomada dos conhecimentos abordados. A avaliação deve ocorrer durante 

todo o processo pedagógico. 

e) A avaliação deve ser realizada semanalmente com calendário pré-estabelecido para 

acompanhamento dos pais ou responsáveis, sendo possível assim revisão e preparação em 

casa. 

34 - Na Educação Infantil, jogos e brincadeiras são utilizados como parte do processo educativo. 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos objetivos destas situações no cotidiano das crianças: 

a) Estas situações favorecem a expressão criativa das crianças. 

b) Estimulam a criança a buscar a vitória na realização das atividades, mesmo que de forma 

injusta e desigual. 

c) Desenvolvem nas crianças o espírito de coletividade, lealdade e respeito com os demais 

colegas. 

d) Oportunizam situações lúdicas para que as crianças reflitam e reorganizem situações 

conflitantes de seu cotidiano. 

e) Favorecem situações para que as crianças compreendam a importância da coletividade, da 

amizade e da brincadeira como espaço de interação e aprendizado. 

35 - Leia as alternativas que se referem à organização da Educação Infantil, segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases: 

I- A educação infantil será oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de três 

meses até três anos de idade e em pré-escolas, para crianças de 4 (quatro) anos de idade. 

II- A carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas será distribuída conforme interesse da 

Rede de Ensino, podendo liberar, dispensar, organizar ou computar toda e qualquer atividade 

realizada como dia de efetivo exercício pedagógico. 

III- A Educação Infantil se organiza cumprindo carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) 

horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional. 

IV-  A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos. Sendo obrigação do Estado a sua 

oferta e dos pais ou responsáveis a matrícula da criança. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente as alternativas III e IV. 

b) Somente as alternativas I e II. 
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c) Somente as alternativas II, III e IV. 

d) Somente as alternativas I, II e IV. 

e) Somente a alternativa IV. 

36 - Leia as alternativas que se referem às principais ideias do filósofo russo Lev Vygotsky (1896-

1934): 

I- Para Vygostsky a interação tem papel central no processo de internalização; o caminho do 

objeto até a criança e desta até o objeto passa pela mediação do professor. 

II- Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da repetição 

constante de ações, conceitos e gestos. Neste interim, há o aprendizado significativo e 

necessário ao desenvolvimento do indivíduo. 

III- Vygotsky afirma que para que a aprendizagem ocorra, a interação social deve acontecer 

dentro da zona de desenvolvimento intelectual (ZDI), que nada mais é do que a distância 

existente entre aquilo que o sujeito já sabe, e aquilo que o sujeito possui potencialidade para 

aprender, ou seja, seu conhecimento intelectual. 

IV- Em seus estudos Vygotsky afirma que a aprendizagem é uma experiência social, mediada pela 

utilização de instrumentos e signos, sendo fundamental a mediação exercida pelo professor em 

ambientes escolares. O autor ressalta que um signo seria algo que significaria alguma coisa 

para o sujeito, como por exemplo, a linguagem falada e a escrita. 

Assinale somente a alternativa que contém todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e II. 

b) Somente as alternativas II e III. 

c) Somente as alternativas II, III e IV. 

d) Somente a alternativa I e IV. 

e) Somente a alternativa I. 

37 - Vygotsky apresenta uma importante contribuição à educação ao se referir à mediação. Sobre este 

assunto, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Para que o processo de mediação ocorra plenamente o professor deve dominar somente os 

conteúdos da disciplina que ministra, sem preocupar-se em estabelecer relações com as 

diferentes áreas do conhecimento. 

b) No processo de mediação, o professor deve estimular, ensinar e cobrar  aqueles alunos que 

aprendem de forma rápida. Já aqueles que apresentam qualquer dificuldade devem ser 

encaminhados ao atendimento especializado. 
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c) As atividades propostas pelo professor devem considerar a disputa e competição entre os 

alunos. Independente da faixa etária em que se encontram, em nossos cotidiano a 

competição marca muitas situações pessoais. 

d) Um processo de mediação eficiente tem na figura do professor o modelo. Em suas aulas o 

professor deve ser rígido, sério, inflexível, firme nas atitudes e cobranças haja vista que 

representa o modelo a ser seguido por seus alunos. 

e) O processo de mediação reside na construção de uma relação de confiança, respeito e 

reciprocidade entre alunos e professores. Preocupar-se com o desenvolvimento e 

aprendizado do aluno, planejando práticas exitosas, alegres e motivadores por parte do 

professor auxiliam que o aluno aprenda e se interesse pela busca do conhecimento. 

38 - No contexto escolar atual, é comum ouvirmos relatos de alunos que desrespeitam os professores 

e se recusam a cumprir regras e combinados realizados com a turma. Sobre este assunto, leia as 

alternativas e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

( ) Todo aluno que desrespeita regras e combinados quer na verdade chamar a atenção, desta 

forma é fundamental que o professor ignore estas atitudes; independente de quais sejam, e 

continue trabalhando normalmente com os demais alunos da turma. 

( ) O professor de forma rápida e objetiva deve demonstrar quem é a autoridade da sala. Se o 

aluno desrespeita num primeiro momento e observa que o professor não se amedronta e enfrenta 

bravamente a situação; há mudança de atitude e de comportamento. 

( ) O diálogo é a chave do processo, não perder a calma ao ser testado pelo aluno, agir 

tranquilamente e criar um clima de confiança e respeito estimulam a conversa franca e reflexiva. 

Professor e aluno devem construir uma relação de reciprocidade e amizade para que o trabalho 

pedagógico ocorra com tranquilidade. 

( ) O professor deve procurar fazer sempre aquilo que o aluno quer. Isto evita conflitos e 

futuros problemas com a direção e pais ou responsáveis. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V- V- F- F. 

b) F- F- V- F. 

c) F- V- F- V. 

d) V- V- V- V. 

e) F- V- V- V. 
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39 - Leia sentença que se refere ao plano de aula, parte essencial do planejamento no cotidiano 

escolar: 

“O plano de aula é um _________________de trabalho que organiza o _____________ e as 

________________________ a serem promovidas com os alunos, de modo a que desenvolvam os 

conhecimentos, as habilidades e atitudes propostas para esse segmento educativo. Ele deve ser 

elaborado tendo em mente o aluno: como o aluno vai receber os _______________________e 

orientações preparados? Como articular o conhecimento produzido com as 

______________________ e conhecimentos do aluno? Que situações interessantes podem levar o 

aluno, mais facilmente, a envolver-se na _________________ dos novos conhecimentos 

pretendidos? Que processos mentais serão exercitados pelo aluno para tal fim? Como envolver a 

todos os alunos nesse ___________________?” (LUCK, 2009, p. 40) 

Assinale a alternativa que apresenta as palavras que completam a afirmação dando sentido à mesma: 

a) Objeto, conhecimento, ações, temas, situações, atividade, jeito. 

b) Exercício, modo, divergências, conteúdos, dimensões, busca, exercício. 

c) Objeto, modo, ações, conteúdos, construções, função, artifício. 

d) Instrumento, tempo, atividades, estímulos, experiências, aprendizagem, processo. 

e) Treinamento, conhecimento, cisões, temas, divergências, aprendizagem, sucesso. 

40 - Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao papel do professor na escola, segundo a LDB: 

a) É fundamental que o professor zele pela aprendizagem de todos os alunos. 

b) É imprescindível que o professor estabeleça estratégias de recuperação aos alunos que 

apresentem menor rendimento. 

c) É necessário que o professor acompanhe diariamente os alunos até suas residências zelando 

pela sua integridade física. 

d) É incumbência do professor colaborar com as atividades de articulação desenvolvidas pela 

escola com as famílias e comunidade. 

e) É necessário que o professor elabore e cumpra plano de trabalho segundo a proposta 

pedagógica da escola. 

 


