
Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome
do emprego e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de
respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém questões, corretamente
ordenadas de a . As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e

.
Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao

fiscal de salamais próximo.
Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o
para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão

consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de
abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação
não preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro
de preenchimento por parte do candidato.

Para amarcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta . Não
é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento
especial previamente deferidos.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de
respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura
óptica.

A duração das provas é de . Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por,
no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos
últimos quinzeminutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do processo, no
presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.
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ETAPA DATA

Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico
www.movens.org.br, a partir das 17 horas 1.º/6/2009

2/6/2009
Das 9h às 18h

15/6/2009

Data para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas

Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e do processo seletivo

CRONOGRAMA

ATENÇÃO

Os candidatos aprovados deverão acompanhar as convocações para
recrutamento e contratação, que serão publicadas no endereço eletrônico
www.movens.org.br.

As convocações serão feitas em conformidade com os itens 11 e 12 do edital de
abertura do processo seletivo.

Os candidatos convocados para recrutamento e contratação deverão se
apresentar para a comprovação de requisitos munidos da documentação devida
(listada nos itens do edital acima referidos).

O não-comparecimento na data prevista na convocação acarretará a
eliminação do candidato do processo seletivo público.
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CONHECIMENTOs 
BÁsICOs

Questão 1

VACINE-SE.
NÃO DEIXE A 

HEPATITE B
INVADIR A SUA VIDA.

Toda criança e adolescente

menor de 20 anos deve tomar  

as 3 doses da vacina.

A hepatite B é uma doença 
grave e silenciosa. Procure uma 
unidade de saúde e vacine-se.

Internet: http//www.saude.gov.br. Acesso em 21/5/2009 (com adaptações). 

Considerando o texto acima, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – A placa presente na ilustração reforça a idéia expressa na frase “Não deixe a hepatite B invadir a sua vida”.
II – Deduz-se da leitura do texto que a hepatite B é uma doença rara, cujos sintomas não são percebidos pela pessoa 

acometida.
III – O governo proíbe a vacinação contra a hepatite B em adolescentes menores de 20 anos.
IV – De acordo com o texto, para prevenir-se contra a hepatite B, deve-se tomar até 3 doses da vacina.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, V.
(B) V, F, V, F.
(C) F, V, F, V.
(D) V, F, F, F.

Questão 2

Internet: http//www.malvados.com.br. Acesso em 21/5/2009 (com adaptações).

Em relação aos aspectos lingüísticos da história em quadrinhos acima, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) 
ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – No primeiro quadrinho, as reticências podem ser substituídas por vírgulas, sem prejuízo gramatical.
II – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação utilizado na fala dos três personagens indica espanto.
III – No terceiro quadrinho, a fala “Acho que se afogou” expressa incerteza.

A seqüência correta é:

(A) V, F, V.
(B) V, F, F.
(C) F, V, F.
(D) F, V, V.

ETAPA DATA

Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico
www.movens.org.br, a partir das 17 horas 1.º/6/2009

2/6/2009
Das 9h às 18h

15/6/2009

Data para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas

Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e do processo seletivo

CRONOGRAMA

ATENÇÃO

Os candidatos aprovados deverão acompanhar as convocações para
recrutamento e contratação, que serão publicadas no endereço eletrônico
www.movens.org.br.

As convocações serão feitas em conformidade com os itens 11 e 12 do edital de
abertura do processo seletivo.

Os candidatos convocados para recrutamento e contratação deverão se
apresentar para a comprovação de requisitos munidos da documentação devida
(listada nos itens do edital acima referidos).

O não-comparecimento na data prevista na convocação acarretará a
eliminação do candidato do processo seletivo público.
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Leia o texto abaixo para responder às questões 3 e 4.

 O Núcleo de Controle de 
Infecção Hospitalar de um hospital 
regional do Distrito Federal lançou 
uma cartilha destinada a visitantes, 
acompanhantes e servidores. O 
material contém “dicas” sobre alguns 
cuidados que ajudam na recuperação 
do paciente e no controle das 
infecções. 
 O objetivo é educar e sensibilizar as pessoas que 
circulam nas dependências da unidade sobre ações simples, 
como a lavagem das mãos, que auxilia na redução de 
infecções hospitalares.

Confira as principais informações que serão 
repassadas:

— Muitas pessoas em volta do paciente só prejudicam a 
sua recuperação, o que permite a proliferação de germes.
— Não preste cuidados ao paciente sem autorização dos 
médicos ou da equipe de enfermagem.
— Não mexa nos equipamentos do hospital.
— Pessoas doentes ou com história recente de contato 
com doenças contagiosas devem evitar entrar no hospital.
— Evite trazer crianças abaixo de 12 anos, devido ao 
risco a que estão expostas diante de bactérias e germes 
que circulam no ambiente.
— Não sente na cama do paciente. As pessoas podem 
receber ou trazer germes.
— Lave as mãos com água e sabão antes e após contato 
com o paciente.

Internet: http://www.saude.df.gov.br.  
Acesso em 11/5/2009 (com adaptações).

Questão 3 

No que se refere às idéias do texto, assinale a opção 
correta.

(A) Ações simples de higiene dificultam a limpeza do 

ambiente hospitalar.

(B) O objetivo da cartilha é orientar as pessoas que 

freqüentam o hospital quanto às formas de diminuir as 

infecções hospitalares, e a imagem que ilustra o texto 

constitui uma das ações simples que auxilia nessa 

tarefa.

(C) As crianças são transmissoras de bactérias e germes e 

devem ser proibidas de entrar nos hospitais.

(D) Lavar as mãos, sentar-se na cama dos doentes e 

mexer nos equipamentos do hospital são medidas de 

controle a infecções.

Questão 4

No que se refere aos aspectos lingüísticos do texto, 
assinale a opção correta.

(A) As palavras “contém” e “bactérias” são acentuadas 

pelo mesmo motivo.

(B) Estão corretas as seguintes separações silábicas:  

“ger-mes”, “in-fe-cção” e “a-com-pan-han-tes”.

(C) A palavra “contagiosas” (linha 22 ) pode ser substituída 

por transmissíveis, sem alterar os sentidos do 

texto.

(D) A palavra “proliferação” (linha 17 ) está empregada no 

texto com o sentido de “contaminação”.

Questão 5 

Considerando o contexto e os sentidos do texto abaixo, 
assinale a opção que apresenta as palavras que 
preenchem corretamente as lacunas.

 Junim quebrou o _________ e ficou um tempão de 
tipóia. Um dia, ele perguntou ao médico:
 – Doutor, o senhor acha que depois que eu tirar o 
__________ eu vou conseguir tocar piano?
 – Claro, meu filho – respondeu o médico.
 – Que bom – disse Junim. – Antes eu não conseguia 
de _________ nenhum. 

Ziraldo. O livro do riso do Menino Maluquinho  

3.ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 2000.

A seqüência correta é:

(A) braço / gesso / jeito
(B) brasso / jesso / geito
(C) brasço / gesso / geito
(D) braço / jesso / jeito

Questão 6

 Luís estava precisando comprar um refrigerador, um 
fogão e um microondas. Há alguns meses pesquisou os 
preços e percebeu que o melhor negócio seria comprar os 
três eletrodomésticos juntos. Esses produtos custariam  
R$4.720,00. Entretanto, quando chegou à loja, viu a 
seguinte placa na vitrine: “O preço baixou! IPI Reduzido!” 
Para a sua surpresa, o mesmo kit que ele queria comprar 
estava sendo ofertado por R$4.012,00, em função da 
redução do IPI (imposto sobre produtos industrializados).

Com base nessas informações, assinale a opção correta.

(A) O valor do desconto do IPI foi de 20%.
(B) O valor do desconto do IPI foi de 15%. 
(C) O kit teve um desconto de R$800,00.
(D) O kit teve um desconto de R$750,00.

Rascunho
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Questão 7

 A crise econômica mundial, que afeta todos os países, 
deixou os investidores preocupados e em dúvida sobre 
qual a melhor estratégia para enfrentá-la. Para ajudá-los, 
uma revista especializada fez a seguinte pergunta a 140 
investidores: “Como proteger o seu dinheiro nesta crise 
financeira?”
 A tabela abaixo mostra o resultado da pesquisa.

70 aplicariam na poupança
42 aplicariam em ações
38 aplicariam em dólares
34 aplicariam na poupança e dólares
17 aplicariam em dólares e ações
24 aplicariam em ações e poupança 
15 aplicariam na poupança, ações e dólares

Com base nos dados acima, assinale a opção que 
apresenta a quantidade de investidores que NÃO 
escolheram nenhuma das respostas expostas na tabela.

(A) 25
(B) 27
(C) 42
(D) 50

Questão 8

 A cidade de Águas Claras, no Distrito Federal, 
começou a ser construída na década de 1990 e passou a 
ser uma região administrativa a partir de 2003, por uma Lei 
Distrital. Dos 750 prédios programados para construção, 
240 já foram entregues. 

Considerando que uma construtora demorou  
320 dias para concluir a obra de um prédio, utilizando  
95 operários no trabalho, assinale a opção que  
apresenta a quantidade de operários que seria 
necessária para realizar essa obra em 20 dias. Considere 
que todas as etapas da construção são homogêneas e 
proporcionais.

(A) 1.100 
(B) 1.250 
(C) 1.300 
(D) 1.520 

Questão 9

 Dois irmãos, brincando com os amigos, criaram o 
seguinte problema: ”Juntos, temos 86 anos. Ao subtrairmos 
15 anos da minha idade e acrescentarmos os mesmos 15 
anos à idade de meu irmão, as idades tornam-se iguais. 
Qual a idade de meu irmão, sabendo que ele é mais novo 
que eu?“

Assinale a opção correta que apresenta a resposta à 
indagação de um dos irmãos.

(A) 18 anos
(B) 28 anos
(C) 48 anos
(D) 68 anos

Questão 10

 Ao receber seu apartamento, Maria ficou angustiada, 
pois percebeu que o piso utilizado no revestimento da 
cozinha não era de boa qualidade. Resolveu trocar o piso. 
Sabe-se que a cozinha do apartamento de Maria tem 5m de 
comprimento por 4m de largura.

Assinale a opção que apresenta a quantidade de lajotas 
quadradas, medindo 40cm de lado, que será utilizada 
nesse novo piso.

(A) 125 lajotas
(B) 150 lajotas
(C) 185 lajotas
(D) 320 lajotas

Rascunho
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CONHECIMENTOs 
EsPECÍFICOs

Questão 11

 Mariana foi admitida na creche do seu bairro na 
mesma semana em que completou 3 anos de idade. No 
primeiro dia, interagiu pouco com as outras crianças. Depois 
do almoço, pegou uma vassoura e começou a brincar de 
cavalinho, correndo de um lado para outro. 

A respeito dessa situação, assinale a opção correta.

(A) Caberia aos profissionais da creche retirar a vassoura 
de Mariana e insistir para ela brincar com as outras 
crianças em uma atividade de socialização.

(B) Aos três anos de idade, a criança ainda não tem 
capacidade de brincar de faz-de-conta, e Mariana 
está expressando que não sabe brincar de forma 
adequada.

(C) Observa-se que a criança usa a vassoura como um 
brinquedo, de forma criativa, e demonstra capacidade 
de realizar o jogo simbólico nas brincadeiras de faz-
de-conta.

(D) A situação citada demonstra que a criança não é 
devidamente estimulada em casa, pois não aprendeu 
as reais funções dos objetos. 

Questão 12

Um dos aspectos de grande interesse da psicologia do 
desenvolvimento é compreender os fatores relacionados 
ao desenvolvimento humano e às diferenças individuais. 
Com relação a esse assunto, julgue os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – A criança quando nasce é um ser passivo e não tem 
capacidade de provocar mudanças no ambiente.

II – Desde os primeiros dias de vida, os bebês variam 
em seu comportamento. Alguns são dóceis, choram 
pouco, dormem bastante, não têm problemas para a 
alimentação, enquanto outros são irritáveis, dormem 
pouco e requisitam bastante atenção. As diferenças 
individuais são observadas desde o nascimento.

III – A criança não apenas sofre a influência do 
comportamento dos pais, da família e dos professores. 
Suas características individuais também interferem 
no comportamento dos adultos.

IV – Os aspectos genéticos, ambientais, sociais e 
culturais interagem de forma interdependente no 
desenvolvimento da criança. 

A seqüência correta é:

(A) F, V, F, F.
(B) F, V, V, V.
(C) V, F, F, V.
(D) V, F, V, F.

Questão 13

 O estudo do desenvolvimento humano é bastante 
complexo e envolve a investigação de inúmeras questões. 
Atualmente, não há uma única perspectiva teórica que 
consiga unificar todo o conhecimento científico importante 
para a compreensão do desenvolvimento humano. Cada 
teoria tem um foco de estudo. Entre as abordagens 
teóricas mais conhecidas, destacam-se quatro: abordagem 
maturacional; abordagem da aprendizagem social; 
abordagem sociocultural e abordagem construtivista.

Com base nessa afirmação, relacione a primeira coluna à 
segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

I – abordagem maturacional 
II – abordagem da aprendizagem social
III – abordagem sociocultural
IV – abordagem construtivista 

(   ) Considera que as principais causas do desenvolvimento 
são exógenas, dando especial importância à influência 
dos adultos. 

(   ) Defende que a fonte das mudanças que caracterizam 
o desenvolvimento humano é endógena. A mudança 
vem de dentro do organismo como uma conseqüência 
dos genes herdados e da maturação biológica. 

(   ) Os teóricos desta abordagem consideram que tanto 
os aspectos biológicos quanto os ambientais são 
igualmente importantes para o desenvolvimento 
humano. Enfatizam o papel ativo da criança no seu 
processo de desenvolvimento.

(   ) Essa abordagem afirma que os aspectos ambientais 
e genéticos são igualmente importantes e que a 
criança é ativa em seu desenvolvimento. Destaca-se 
a importância das interações sociais e da mediação 
cultural no desenvolvimento.

A seqüência correta é:

(A) II, I, III, IV.
(B) II, I, IV, III.
(C) IV, I, II, III.
(D) IV, III, I, II.

Questão 14

A respeito da educação infantil – primeira etapa da 
educação básica –, assinale a opção INCORRETA.

(A) As instituições de educação infantil devem respeitar a 
diversidade existente na cultura brasileira, com suas 
distintas etnias, crenças, costumes, valores etc.

(B) O conhecimento não é uma mera cópia da realidade. 
Conhecer pressupõe um trabalho de significação e 
ressignificação que as crianças vão realizando em suas 
interações com as pessoas e com o mundo.

(C) Cabe ao professor de educação infantil promover 
a interação entre crianças da mesma idade e de 
idades diferentes, favorecendo o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas e sociais.

(D) Para que o desenvolvimento global da criança aconteça 
da melhor forma, é preciso que o professor padronize 
os conhecimentos e as informações a serem repassados 
às crianças, sem considerar os conhecimentos prévios 
que elas possuem.
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Questão 15

 A aprendizagem humana é discutida em diversas 
abordagens do desenvolvimento humano. De maneira 
geral, pode-se afirmar que a aprendizagem se caracteriza 
por uma aquisição ou mudança, relativamente estável, de 
comportamentos ou processos mentais. 

Acerca da aprendizagem, julgue os itens abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – A motivação é um determinante fundamental da 
aprendizagem do indivíduo.

II – Tanto a matuaridade quanto a motivação são 
condições básicas para a aprendizagem.

III – A brincadeira, os jogos e as situações lúdicas 
funcionam como condições favoráveis à aprendizagem 
da criança. 

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

Questão 16

As crianças de 0 a 2 anos exploram o ambiente com o 
uso das sensações e dos movimentos. Costumam se 
locomover com curiosidade e sem noção de perigo. Com 
relação a essa etapa do desenvolvimento, julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. 

I – Cabe ao adulto oferecer atividades dirigidas que levem 
essas crianças a se concentrarem e permanecerem 
mais quietas. A exploração do ambiente por meio 
dos movimentos exploratórios não contribui para o 
desenvolvimento das habilidades cognitivas. 

II – Cabe ao adulto zelar pela segurança das crianças, 
minimizando as situações de risco dispostas no espaço 
em que se encontram, sem impedir a exploração 
segura do ambiente.

III – A exploração do ambiente por meio do movimento 
e das sensações contribui para o desenvolvimento 
global da criança, incluindo habilidades motoras, 
cognitivas e socioafetivas. 

Estão certos os itens

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

Questão 17

Com relação ao papel do professor de educação infantil, 
segundo o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, assinale a opção INCORRETA.

(A) Cabe ao professor propiciar a existência de um 
ambiente acolhedor para a criança, de maneira a 
eliminar os conflitos, as disputas e as divergências 
presentes nas interações sociais.

(B) Cabe ao professor de educação infantil realizar 
procedimentos de cuidados respeitando os princípios 
de promoção de saúde.

(C) O trabalho direto com crianças pequenas exige que 
o professor tenha uma competência polivalente no 
sentido de trabalhar com conteúdos de naturezas 
diversas que abrangem desde cuidados básicos até 
conhecimentos específicos.

(D) A assistência em educação infantil pressupõe que o 
professor auxilie as crianças no processo de convivência 
e interação social, incentivando e fornecendo subsídios 
para a aprendizagem de solução de conflitos que 
permeiam as relações interpessoais. 

Questão 18

 A infância foi reconhecida como um período do 
desenvolvimento humano há poucos séculos. Até por 
volta do século XVII, a criança era reconhecida e tratada 
como um adulto em miniatura. A partir de então, houve o 
reconhecimento da infância e das brincadeiras infantis. 

Com relação ao desenvolvimento infantil e à relevância 
das brincadeiras para esse desenvolvimento, julgue os 
itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. 

I – O desenvolvimento cognitivo da criança depende  
das oportunidades que ela tem de brincar com 
brinquedos pedagógicos.

II – A brincadeira é uma situação que oportuniza o 
desenvolvimento da criança. 

III – As brincadeiras, dos mais variados tipos, não dão 
apenas prazer às crianças. Elas também geram 
frustrações.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

Questão 19

 A organização do tempo é um aspecto muito 
importante na educação infantil. É preciso haver uma 
rotina estruturada para facilitar o trabalho dos adultos e 
servir como referência para as crianças, além de ter uma 
flexibilidade que possa acomodar eventuais imprevistos. A 
rotina representa a estrutura sobre a qual será organizado 
o tempo didático.  As estruturas didáticas podem ser 
agrupadas em três grandes modalidades de organização do 
tempo: atividades permanentes, seqüência de atividades 
e projetos de trabalho. Cada uma das modalidades é 
caracterizada por atividades específicas.

Acerca desse assunto, relacione a primeira coluna à 
segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

I – atividades permanentes
II – seqüência de atividades
III – projetos de trabalho

(   ) Atividades relacionadas às necessidades básicas de 
cuidados, aprendizagem e de prazer para as crianças, 
cujos conteúdos necessitam de constância.

(   ) Atividades desenvolvidas a longo prazo, em torno da 
solução de um problema ou visando a um produto final.  

(   ) Atividades planejadas que visam à promoção de 
aprendizagem específica e definida, com graus de 
complexidade variada e seqüencial.

(   ) Atividades de cuidados com o corpo.

A seqüência correta é:

(A) I, II, III, II.
(B) I, III, II, I.
(C) II, III, III, I.
(D) III, I, I, III.
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Questão 20

As relações entre família e professores são aspectos 
importantes no processo de atendimento às crianças da 
educação infantil. Considerando essas relações, julgue 
os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A entrada dos pais nas salas das crianças pequenas 
deve ser evitada para não alterar a rotina de 
atividades. O recomendado é substituir este contato 
direto entre pais e professores por comunicações 
escritas.

II – As instituições de educação infantil devem promover 
cursos para ensinar às famílias de baixa renda quanto 
à forma correta de educar as crianças.

III – As trocas recíprocas e o suporte mútuo devem ser 
a tônica do relacionamento entre a família e os 
profissionais de educação infantil.

IV – Encontros periódicos com os pais, seja por meio de 
reuniões ou mesmo contatos individuais, fazem parte 
do cotidiano das instituições de educação infantil.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.

Questão 21

A questão da deficiência foi marcada, ao longo dos 
anos, por inúmeros preconceitos, políticas e práticas de 
exclusão social. Atualmente, há um movimento mundial 
de inclusão das pessoas com deficiência no sistema 
educacional. Com relação a esse assunto, assinale a 
opção INCORRETA.

(A) A inclusão pressupõe que a criança com deficiência 
seja integrada na escola regular desde que receba 
um atendimento especializado permanente, visto que 
as atividades ali oferecidas não contribuem para sua 
aprendizagem, que está limitada pelas alterações 
biológicas apresentadas.

(B) O Ministério da Educação e Cultura (MEC) defende 
a inclusão de crianças com deficiência em todas as 
etapas da educação.

(C) A instituição de educação deve ser um espaço 
acolhedor, um ambiente estimulante que valoriza as 
habilidades da criança com deficiência, oferecendo 
recursos adaptados às suas necessidades.

(D) O conceito de inclusão indica a necessidade de 
aprofundar a discussão acerca da diversidade, das 
especificidades e das características individuais.

Questão 22

O lazer permeia a vida humana desde a infância  
até a velhice e favorece o desenvolvimento e 
o aperfeiçoamento de diferentes habilidades  
psicomotoras, cognitivas e sociais, oportunizando o 
exercício da cidadania. Acerca desse assunto, assinale a 
opção INCORRETA.

(A) As atividades de lazer envolvem atividades do corpo e 
da mente e são prazerosas para quem as realiza.

(B) As atividades de lazer podem ser de diferentes tipos, 
como praticar esportes, fazer trabalhos manuais 
e participar de jogos, brincadeiras e de eventos 
culturais.

(C) O lazer caracteriza-se pelo exercício de atividades de 
escolha com fins utilitários e lucrativos.

(D) O lazer proporciona descanso, divertimento e 
desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais.

Questão 23

Considerando os objetivos da educação infantil de  
0 a 3 anos de idade, descritos no Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil, assinale a opção 
correta.

(A) As atividades de lazer e recreação infantil devem 
ser realizadas no tempo livre da criança, após suas 
atividades educativas.

(B) A educação infantil deve priorizar os aspectos do 
desenvolvimento cognitivo da criança.

(C) A educação infantil deve preparar a criança para 
desenvolver uma prontidão para a alfabetização.

(D) A proposta pedagógica da educação infantil preocupa-
se com a abordagem do desenvolvimento global da 
criança.

Questão 24
 Um dos princípios da educação infantil é que toda 
criança pode aprender e fazer parte da vida comunitária, 
cada uma a seu modo. Dessa forma, a educação infantil 
defende, em seus objetivos e fundamentos, os pressupostos 
da educação inclusiva.

No que se refere a esse assunto, julgue os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – A educação inclusiva diz respeito especificamente 
aos aspectos de adaptação física do ambiente escolar 
para o atendimento de crianças deficientes. 

II – As crianças com deficiências sensoriais, deficiências 
físicas e as crianças com altas habilidades ou 
superdotação são consideradas com necessidades 
educacionais especiais. 

III – A formação continuada do professor com constantes 
reflexões e redimensionamento da prática pedagógica 
é um dos fatores que contribui para o êxito do 
processo de inclusão educacional.

A seqüência correta é:

(A) F, F, V.
(B) F, V, V.
(C) V, F, V.
(D) V, V, V.

Questão 25

 O Referencial Curricular Nacional para Educação 
Infantil foi organizado em dois eixos ou âmbitos  
denominados “Formação Pessoal e Social” e “Conhecimento 
de Mundo”. Esses eixos são compreendidos como domínios 
ou campos de ação e permitem ao professor organizar 
sua atuação e avaliar a abrangência das experiências que 
propicia às crianças.

Com base nos conhecimentos do Referencial Curricular 
Nacional para Educação Infantil, julgue os itens abaixo 
e, em seguida, assinale a opção correta.

I – O âmbito de Formação Pessoal e Social refere-se 
às experiências que favorecem, prioritariamente, a 
construção do sujeito. 

II – O âmbito de Conhecimento de Mundo refere-se à 
construção das diferentes linguagens e às relações 
que as crianças estabelecem com os objetos de 
conhecimento.

III – O âmbito de Conhecimento do Mundo abarca as 
questões de autonomia e identidade.

IV – No âmbito de Conhecimento de Mundo, destacam-
se os seguintes eixos de trabalho: movimento, artes 
visuais, música, linguagem oral e escrita, natureza e 
sociedade e matemática.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.


