PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso Público.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão
do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
- contém 60 (sessenta) questões;
- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição;
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de
Execução.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 20 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao
longo do texto estão citados nas questões.
Quem foi Cleo de Galsan, a irmã de Pagu que defendia o futebol feminino
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Anos antes de a irmã mais nova, Patricia Galvão, a Pagu, despontar como um dos símbolos
do movimento modernista e entrar para a história, entre outras coisas, como a primeira presa
política brasileira, Cleo de Galsan e__punha sua opinião favorável ao direito das mulheres a
qualquer tipo de prática esportiva, sobretudo aquela que já ganhava contornos de preferida da
população.
Não há relatos de que ela tenha chutado uma bola na juventude dos seus 21 anos na
região do Brás, em meados da segunda década do século XX, como fizeram contemporâneas
suas no Rio e em São Paulo. Preferiu usar a escrita para fazer valer seus argumentos na
imprensa diante de um sem-número de homens contrários ..... presença de mulheres nos
gramados e quadras.
Ao ofício do magistério, uniu o de jornalista na se___ão esportiva do jornal A Gazeta entre
os anos de 1924 e 1925, a convite do então noivo Leopoldo Santanna, com quem trabalhou na
Escola Normal do Brás, e que era responsável pela editoria de esportes do diário.
Num dos poucos artigos próprios assinados com o pseudônimo (Seu primeiro nome era
Conceição, Galsan é a junção de seu sobrenome — Galvão — com o de Leopoldo — Santanna),
ela levanta a discussão da validade dos argumentos de médicos, jornalistas e até mesmo outros
esportistas, no artigo “A mulher e o esporte — O futebol feminino é o jogo recomendado .....
mocidade feminina”, de 14 de abril de 1924.
“Quanto ao esporte a ser praticado pela mulher — segundo o conselho de um médico
consciencioso e competente — ella pode escolher o que lhe parece melhor, de acordo com sua
constituição physica, e também, logicamente, com seu gosto. A natação, aviação, athletismo,
corrida rústica, futebol, entre outros, não destoam do sexo — e, uma vez praticados methodica e
scientificamente, só podem contribuir para lhe fortalecer os orgams, embelezando-lhe as linhas
da plástica”, escreve ela.
Cleo de Galsan vai além das críticas à sanha proibitiva de boa parte da sociedade (em
1941, o então presidente Getúlio Vargas assinaria um decreto-lei proibindo ..... prática de
determinados esportes por mulheres, incluindo o futebol). Foi a primeira da família Galvão a
questionar em seus artigos o movimento feminista no Brasil nos anos 20. Tradutora da revista
francesa Très Sportive, também incluía seus comentários na versão publicada pela Gazeta.
“Neles, ela procura deixar claro que não se sente representada pelo movimento feminista
brasileiro, no qual denuncia a frivolidade e o elitismo das seguidoras. Também acredita que as
mulheres devem fugir do padrão lânguido, frágil. Seus corpos devem ser fortes, constituídos a
partir de uma vida esportiva ativa. Para isso, devem ser livres para praticar o esporte que
qui___erem”, explica a doutora em antropologia social pela Universidade Federal de Santa
Catarina, Caroline Soares de Almeida, que tem se debruçado sobre os artigos de Cleo de Galsan.
“Mulheres de verdade, formidáveis adversárias do sexo considerado forte, enérgicas
batalhadoras pela igualdade de direitos, que saberão cumular, a par de seus ideaes políticos, o
de ser mães robustas, sadias, fortes, capazes de crear filhos que sejam homens de valor”, diz
trecho de outro artigo publicado pela Gazeta.
(Texto adaptado. Tatiana Furtado – Revista Época – 07/07/2019 – Disponível em:
https://epoca.globo.com/)
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QUESTÃO 01 – Analise as assertivas a seguir a respeito do exposto pelo texto:
I. Cleo de Galsan, assim como sua irmã, Pagu, foi uma mulher à frente de seu tempo.
II. A jornalista, bastante corajosa ao criticar a proibição do futebol para mulheres, assinava seus
textos usando sempre seu próprio nome de batismo.
III. Para Cleo, a prática de esportes levaria a um corpo saudável, diferente do padrão frágil que a
colunista achava que deveria ser evitado pelas mulheres.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
III.
I e II.
I e III.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito de Cleo de Galsan.
A) Foi ativista do movimento feminista, embora com restrições.
B) Conhecia bem o idioma francês.
C) Defendia e praticava o futebol.
D) Era professora.
E) O noivo de Cléo trabalhou em uma escola.
QUESTÃO 03 – Cleo de Galsan só NÃO defendia:
A) A prática de qualquer esporte como forma de buscar a saúde física.
B) O direito das mulheres de jogarem futebol.
C) O direito das mulheres de não quererem ter filhos.
D) O direito à participação política das mulheres.
E) A liberdade das mulheres de exercerem seus direitos.
QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 09, 17 e 26.
A) à
B) à
C) à
D) a
E) a

–
–
–
–
–

à
à
a
a
à

–
–
–
–
–

à
a
a
a
à

QUESTÃO 05 – O vocábulo “sanha” (l. 25) poderia ser substituído corretamente, desconsiderando
alterações de gênero, sem prejuízo da manutenção do significado original do texto, por:
A) Languidez.
B) Ímpeto.
C) Moleza.
D) Lentidão.
E) Vagar.
QUESTÃO 06 – Considerando a correta ortografia das palavras em Língua Portuguesa, assinale a
alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 03, 11 e 34.
A) x – ç – s
B) x – ss – z
C) x – ss – s
D) s – ç – s
E) s – ss – z
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QUESTÃO 07 – No texto, tem-se a expressão: “em meados da segunda década do século XX”.
Assinale a alternativa cuja data corresponda à expressão destacada.
A) 1815.
B) 1825.
C) 1915.
D) 1925.
E) 1930.

QUESTÃO 08 – Considere as afirmações que se fazem acerca do vocábulo “escrita” (l. 08):
I. A palavra em destaque foi formada por derivação regressiva, a partir do verbo “escrever”.
II. Possui 7 letras e 6 fonemas, uma vez que apresenta um dígrafo.
III. Um de seus significados é “literatura”.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.

QUESTÃO 09 – Na linha 26, a palavra “decreto-lei” é grafada com hífen. Assinale a alternativa na
qual, de acordo com o Acordo Ortográfico vigente, o emprego do hífen está INCORRETO.
A) Anti-inflamatório.
B) Micro-ônibus.
C) Co-autor.
D) Micro-ondas.
E) Contra-ataque.

QUESTÃO 10 – Considerando os mecanismos de coesão e coerência textuais, analise as assertivas
a seguir:
I. Na linha 04, o pronome demonstrativo “aquela” tem como referente o substantivo “futebol”,
presente no título.
II. Na linha 11, o vocábulo “o” relaciona-se à palavra “ofício”, na mesma linha.
III. Na linha 30, a contração “neles” tem como referente a palavra “artigos”, na linha 28.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.

QUESTÃO 11 – O sujeito da primeira oração do período a seguir, “Não há relatos de que ela tenha
chutado uma bola na juventude dos seus 21 anos”, retirado do texto, pode ser classificado como:
A) Simples.
B) Composto.
C) Oculto.
D) Inexistente.
E) Desinencial.
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QUESTÃO 12 – Considerando que a transitividade verbal deve ser determinada a partir de seu
emprego em contexto, assinale a alternativa que apresenta verbo intransitivo, de acordo com sua
ocorrência no texto.
A) despontar (l. 01).
B) ganhava (l. 04).
C) uniu (l. 11).
D) questionar (l. 28).
E) incluía (l. 29).
QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa na qual a palavra “se” esteja empregada como pronome
apassivador.
A) Fala-se dois idiomas na Bélgica.
B) Eles tocaram-se ao mesmo tempo.
C) Não sei se vou ou se fico.
D) Se você preferir, ficamos em casa.
E) Calaram-se os franceses pelo som do hino nacional.
QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.
A) Sombra.
B) Cratera.
C) Ninho.
D) Exceção.
E) Ganho.
QUESTÃO 15 – Considerando o emprego dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:
I. Na linha 01, a segunda e a terceira ocorrências da vírgula deve-se à separação de um aposto
explicativo.
II. Na linha 07, a ocorrência da dupla vírgula deve-se à separação de uma oração subordinada
adverbial temporal.
III. O emprego das aspas, nas linhas 19 e 24, deve-se à citação direta de trecho de artigo escrito
por Cleo Galsan.
Quais estão corretas?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.

QUESTÃO 16 – Na linha 02, a conjunção “e” possui valor aditivo. Assinale a alternativa que
apresenta conjunção que possui o mesmo valor semântico.
A) Fiz dieta rigorosa, logo emagreci.
B) Fiz dieta rigorosa, bem como exercícios físicos.
C) Fiz dieta rigorosa, todavia não emagreci.
D) Emagreci, pois fiz dieta rigorosa.
E) Nem fiz dieta rigorosa, nem corri.
QUESTÃO 17 – Em Língua Portuguesa, algumas preposições unem-se com outras palavras,
formando um só vocábulo, a partir de mecanismos de combinação ou de contração. Assinale a
alternativa em que o mecanismo empregado tenha sido o da combinação.
A) “ao” (l. 03).
B) “da” (l. 04).
C) “na” (l. 06).
D) “num” (l. 14).
E) “neles” (l. 30).
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QUESTÃO 18 – Leia o seguinte período do texto: “Ao ofício do magistério, uniu o de jornalista na
se___ão esportiva do jornal A Gazeta entre os anos de 1924 e 1925, a convite do então noivo
Leopoldo Santanna, com quem trabalhou na Escola Normal do Brás, e que era responsável pela
editoria de esportes do diário”. Quantas orações o compõem?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.
QUESTÃO 19 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta pronome relativo.
A) “que já ganhava contornos de preferida da população” (l. 04-05).
B) “com quem trabalhou na Escola Normal do Brás” (l. 12-13).
C) “que era responsável pela editoria de esportes do diário” (l. 13).
D) “o que lhe parece melhor” (l. 20).
E) “que as mulheres devem fugir do padrão lânguido” (l. 31-32).

QUESTÃO 20 – Na linha 23, no trecho “só podem contribuir para lhe fortalecer”, assinale a
alternativa que apresenta a função sintática do pronome oblíquo “lhe”.
A) Adjunto Adnominal.
B) Objeto Indireto.
C) Objeto Direto.
D) Complemento Nominal.
E) Agente da Passiva.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
QUESTÃO 21 – A Soberania Popular é o nível mais elevado de poder popular, isto é, de
participação política do povo. Conforme disposto na Lei Orgânica do Município de Santa Rosa, são
formas de exercê-la:
I. Iniciativa popular.
II. Plebiscito.
III. Referendo.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 22 – Referente à Câmara de Vereadores do Munícipio de Santa Rosa, conforme disposto
na Lei Orgânica, analise as assertivas abaixo:
I. A Câmara de Vereadores funciona com a presença, no mínimo, da maioria simples de seus
membros; quando se tratar da votação do Plano Diretor, do Orçamento, de empréstimos,
auxílios, concessão de benefícios e matéria que verse sobre interesse particular, além de outros
referidos por lei e pelo Regimento Interno, o número mínimo prescrito é de 2/3 de seus
membros, e as deliberações são tomadas pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores.
II. A Câmara de Vereadores reunir-se-á, anualmente, de 1º de fevereiro a 15 de julho e de 1º de
agosto a 31 de dezembro.
III. No primeiro ano de cada legislatura, cuja duração é de 2 anos, a Câmara Municipal reúne-se em
1º de janeiro, em sessão solene, sob a presidência do menos votado, para dar posse aos
Vereadores e eleger e empossar a Mesa Diretora.
IV. O Poder Executivo do Município é exercido pela Câmara Municipal.
Quais estão corretas?
A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23 – Conforme a Lei Orgânica do Município de Santa Rosa, são delegados de confiança
do Prefeito Municipal, por este livremente nomeados e exonerados, em número não superior a um
por distrito:
A) Delegados de Polícia.
B) Subprefeitos.
C) Secretários Municipais.
D) Vereadores.
E) Vice-prefeitos.

QUESTÃO 24 – De acordo com o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Munícipio
de Santa Rosa, não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisitivo, tiver gozado
das seguintes licenças:
I.
II.
III.
IV.

Acidente em serviço, com 60 dias de afastamento.
Motivo de doença em pessoa da família, por mais de 180 dias.
Tratar de interesses particulares por qualquer prazo.
Tratamento de saúde, com 60 dias de afastamento.

Quais estão corretas?
A) Apenas I e II.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I, III e IV.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 25 – Referente às licenças concedidas ao Prefeito do Município de Santa Rosa, conforme
disposto na Lei Orgânica, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O Prefeito deverá solicitar licença à Câmara de Vereadores, sob pena de extinção de seu
mandato, em casos de tratamento de saúde por um período superior a 15 dias, por doença
devidamente comprovada.
B) O Prefeito deverá solicitar licença à Câmara de Vereadores, sob pena de extinção de seu
mandato, em casos de afastamento do Município de Santa Rosa por um período superior a 15
dias.
C) O Prefeito deverá solicitar licença à Câmara de Vereadores, sob pena de extinção de seu
mandato, em casos de afastamento do território nacional, em qualquer prazo.
D) O Prefeito tem direito a férias anuais de trinta dias, devendo comunicar, previamente, à Câmara
de Vereadores.
E) Qualquer licença concedida ao Prefeito impede a remuneração imediata, ainda que comprovada,
tendo em vista que não estará no efetivo exercício da função.

QUESTÃO 26 – A Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac é um exemplo de serviço público
municipal que recebeu a denominação de uma pessoa ilustre. Nesse contexto, conforme a Lei
Orgânica do Município de Santa Rosa, no que se refere a homenagear pessoas colocando seus
nomes em bens e serviços públicos do município, analise as assertivas abaixo e assinale V, se
verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) A homenagem somente poderá ser feita após um ano de falecimento, com exceção de quando
ficar comprovado que a figura homenageada empenhou esforço fundamental para realização do
objeto a ser nomeado.
( ) Somente pessoas que efetivamente residiram no munícipio poderão ser homenageadas com
seus nomes em bens e serviços públicos.
( ) O Município não poderá dar nome de pessoa viva a bens e serviços públicos de qualquer
natureza.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) F – F – V.
B) F – V – F.
C) V – V – F.
D) V – F – V.
E) V – V – V.

QUESTÃO 27 – Bon Jovi recentemente tomou posse em cargo público no Município de Santa Rosa.
Conforme disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos, a ele serão concedidos os seguintes
benefícios:
I. Assistência médica, hospitalar e odontológica a ele e sua família, prestada mediante sistema
próprio do município, ou mediante convênio, nos termos da lei.
II. Auxílio funeral à família, caso ele faleça, em valor equivalente a um vencimento do padrão 02
do cargo do quadro de efetivos do município.
III. Auxílio natalidade por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente a 50% do menor
padrão de vencimento do plano de carreira, por filho, inclusive no caso de natimorto.
IV. Licença com remuneração integral, caso acidentado em serviço.
Quais estão corretos?
A) Apenas I e II.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I, III e IV.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 28 – Tina Turner, servidora pública do Município de Santa Rosa há mais de 10 anos, está
com sua filha de 16 anos muito doente. Por isso, foi até administração para verificar quais eram os
critérios para solicitar licença do seu cargo. Conforme disposto no Regime Jurídico dos Servidores
Públicos, assinale a alternativa que NÃO corresponde a um critério determinado à licença por motivo
de doença em pessoa da família.
A) Será concedida licença de até 03 dias, com apresentação de atestado médico que comprove a
doença da filha, contado o prazo a partir da emissão do atestado.
B) A partir do segundo atestado médico, inclusive este, no mesmo mês, somente será aceito se
estiver acompanhado de laudo médico da junta médica oficial do município.
C) A licença somente será deferida se a assistência direta de Tina Turner for indispensável à filha e
não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado,
através de acompanhamento, pela administração municipal.
D) Somente será concedida licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração,
até o máximo de seis meses.
E) A licença será concedida sem prejuízo da remuneração até um mês sem interrupção.

QUESTÃO 29 – De acordo com o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município
de Santa Rosa, no que se refere à Licença-Prêmio, assinale a alternativa que NÃO corresponde a um
motivo para perda do direito a essa licença quando do período aquisitivo.
A) Afastar-se do cargo em virtude de condenação de pena privativa de liberdade, por sentença
definitiva.
B) Afastar-se do cargo em virtude de licença para tratar de interesse particular.
C) Afastar-se do cargo em virtude de licença por motivo de doença em pessoa da família, sem
remuneração.
D) Cometer faltas injustificadas ao serviço na proporção de 5 dias no ano.
E) Sofrer penalidade disciplinar de suspensão.

QUESTÃO 30 – Conforme disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Santa Rosa, referente ao direito a férias e a sua duração, analise os casos hipotéticos abaixo,
considerando o último período de 12 meses de vigência da relação entre o município e os servidores
públicos:
 James Brown faltou ao serviço, sem justificativa, por 5 dias.
 Robert Plant faltou ao serviço, sem justificativa, por 10 dias.
 Michael Jackson esteve de licença paternidade.
Quais dos servidores terão descontos em suas férias?
A) Apenas James Brown.
B) Apenas Robert Plant.
C) Apenas James Brown e Michael Jackson.
D) Apenas Robert Plant e James Brown.
E) Robert Plant, Michael Jackson e James Brown.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – De acordo com Vasconcellos, a finalidade de um projeto é criar e organizar o
trabalho. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a como ele deve ser.
A) Objetivo.
B) Verdadeiro.
C) Subjetivo.
D) Crítico.
E) Comprometido.

QUESTÃO 32 – Segundo o ECA, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é de direito:
A) Público objetivo.
B) Público subjetivo.
C) Privado subjetivo.
D) Facultativo subjetivo.
E) Facultativo público.

QUESTÃO 33 – Segundo Hoffmann, assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso, ao que se refere a
uma tarefa avaliativa bem elaborada.
( ) Favorece a expressão própria de ideias e diferentes estratégias de solução pelos alunos.
( ) Possibilita ao professor investigar as hipóteses construídas pelos alunos ou os processos de
raciocínio de que se utilizaram.
( ) Uma tarefa que suscita respostas diferentes de alunos diferentes a uma mesma pergunta.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – F – F.
B) V – V – V.
C) F – F – V.
D) F – V – F.
E) F – F – F.

QUESTÃO 34 – De acordo com Bergmann, a sala de aula invertida traz alguns pontos positivos,
quais sejam:
I. Fala a língua dos estudantes.
II. Intensifica a interação aluno-professor.
III. Ajuda os alunos com diferentes habilidades a se superarem.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 35 – Analise as seguintes assertivas em relação a alguns passos essenciais que
envolvem uma boa avaliação, de acordo com Luckesi:
I. Saber o nível atual de desempenho do aluno (etapa também conhecida como diagnóstico).
II. Comparar essa informação com aquilo que é necessário ensinar no processo educativo
(qualificação).
III. Tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados (planejar atividades,
sequências didáticas ou projetos de ensino, com os respectivos instrumentos avaliativos para
cada etapa).
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 36 – Segundo o Plano Nacional de Educação, o fortalecimento do regime de colaboração
entre os Estados e respectivos Municípios incluirá, em cada estado, a instituição de instâncias
permanentes de:
I. Negociação.
II. Cooperação.
III. Pactuação.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 37 – Segundo Mitler, nem todos os alunos com deficiência terão, na realidade,
necessidades educacionais especiais. Os professores devem adotar ações específicas para tornar
possível a participação efetiva de alunos com necessidades educacionais especiais por meio de:
I. Planejamento de tempo suficiente para permitir a conclusão satisfatória de tarefas.
II. Planejamento de oportunidades que sejam necessárias ao desenvolvimento de habilidades em
aspectos práticos do currículo.
III. Identificação dos aspectos do programa de estudo e de metas de aquisição escolar que possam
apresentar dificuldades específicas para os indivíduos.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 38 – Segundo Veiga, o projeto pedagógico, ao se constituir em processo participativo de
decisões, preocupa-se em:
I. Instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as
contradições.
II. Eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias.
III. Romper com a rotina do mando pessoal e racionalizado da burocracia, permitindo relações
horizontais no interior da escola.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
QUESTÃO 39 – Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação infantil gratuita às
crianças de até:
A) Três anos.
B) Quatro anos.
C) Cinco anos.
D) Seis anos.
E) Sete anos.
QUESTÃO 40 – Segundo Moran, a aprendizagem se constrói em um processo equilibrado entre os
seguintes movimentos principais:
I. A construção individual, em que cada aluno percorre seu caminho.
II. A construção grupal, em que aprendemos com os semelhantes, os pares.
III. A construção orientada, em que aprendemos com alguém mais experiente, com um especialista,
um professor.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
QUESTÃO 41 – Ainda de acordo com Moran, alguns componentes são fundamentais para o sucesso
da aprendizagem, EXCETO:
A) Atividades que não combinam percursos pessoais e profissionais com participação em grupos.
B) A criação de desafios.
C) Jogos que realmente trazem as competências necessárias para cada etapa.
D) Jogos que oferecem recompensas estimulantes.
E) Atividades que reconhecem cada aluno e ao mesmo tempo aprendem com a interação.
QUESTÃO 42 – De acordo com a Lei nº 13.722/2018, conhecida como Lei Lucas, o curso de
primeiros socorros deverá ser ofertado:
A) Trimestralmente.
B) Semestralmente.
C) Anualmente.
D) Bianualmente.
E) Toda vez que a Secretaria da Saúde solicitar.
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QUESTÃO 43 – De acordo com Martha Gabriel, na Era da Inovação não dá para usar fórmula antiga
para resolver problema novo. É preciso ter:
I. Criatividade.
II. Experimentação.
III. Pensamento crítico.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
QUESTÃO 44 – Para Fava, a nova concepção de educador implica em uma formação docente
orientada por uma nova lógica que lance desafios, mescle metodologias, colocando-se ao lado dos
alunos a fim de auxiliar pequenos grupos em seus projetos conjuntos e no seu desenvolvimento
enquanto humanos interessados na transformação do mundo, e não mais mantenha-se em uma
postura hierarquizada. Alunos, professores e máquinas trabalham conjuntamente na:
I. Interação física e virtual para resolver problemas.
II. Criação de processos e produtos criativos.
III. Expansão de possibilidades de aprendizagem.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
QUESTÃO 45 – De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, analise as
assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, sobre como será organizada a
Educação Infantil, de acordo com regras comuns.
( ) Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.
( ) Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete)
horas para a jornada integral.
( ) Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de
65% (sessenta e cinco por cento) do total de horas.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – F – V.
B) F – F – V.
C) V – V – F.
D) V – V – V.
E) F – F – F.
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QUESTÃO 46 – Em relação à organização do espaço na educação infantil, é correto afirmar que:
A) Sua construção tem como premissa que a organização não é uma parte integrante do currículo.
B) A organização do espaço tem uma contribuição significativa nas aprendizagens realizadas pelas
crianças.
C) Para a sua construção, o essencial é considerar o meio físico.
D) É preciso ter a clareza de que a organização é feita para limitar a aprendizagem da criança.
E) A forma como o espaço é organizado, em hipótese alguma, é decisiva para promover atividades
conjuntas entre as crianças e as suas aprendizagens significativas.

QUESTÃO 47 – Trabalhar com projetos implica em atitude e postura interdisciplinar. Dessa forma,
a metodologia do trabalho por projeto tem como consequência que:
A) Trabalhar a interdisciplinaridade é negar as especialidades e a objetividade de cada área do
conhecimento.
B) O suficiente é a integração dos conteúdos das diferentes áreas do conhecimento.
C) Na organização da atividade de ensino-aprendizagem, deve-se ordenar conhecimentos para a sua
compreensão de uma forma rígida.
D) Deve-se passar de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento.
E) Há o estabelecimento de um tempo certo, ou seja, estipula-se uma data para que o aluno
aprenda.

QUESTÃO 48 – Ao longo do tempo, observa-se claramente que os sistemas para a educação
infantil se desenvolveram em torno de duas abordagens: educação e cuidados. Nesse sentido, é
INCORRETO afirmar que:
A) Os jardins de infância progressivos promoveram abordagens holísticas e uma educação que
enfatizava a aprendizagem por meio do fazer.
B) No sistema educacional, os centros de educação infantil, em vários países, adotaram o nome de
jardim de infância ou jardim-infantil.
C) As crianças, no sistema de cuidados, em geral, eram assistidas por pessoal menos qualificado do
que nos contextos educacionais.
D) Muitas vezes, os centros de educação infantil ofereciam uma prática baseada em princípios
educativos progressivos com atividades centradas nas crianças.
E) O sistema de cuidados desenvolveu-se, predominantemente, com base em instituições públicas,
onde as crianças permaneciam por poucas horas, tinham férias menores e refeição na própria
instituição.

QUESTÃO 49 – A decisão de uma criança sobre desenhar reúne uma série de ações para chegar a
um resultado. Assim sendo, para essa atividade, é correto afirmar que:
A) Cada criança tem que fazer o seu próprio desenho, sem ter apoio de outro colega.
B) O professor deve criticar negativamente os desenhos quando os julgarem imperfeitos, pois essa
atitude não vai gerar insegurança na criança.
C) O desenho de uma criança, nas orientações didáticas atuais, não pode influir nos desenhos de
outras crianças e vice-versa, para não perder a dimensão autoral.
D) O professor deve se relacionar positivamente com o desenho do aluno e buscar referências no
processo de aprendizagem de cada um.
E) A crítica negativa ao desenho realizado não é pejorativa, portanto, não deve ser evitada pelo
professor.
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QUESTÃO 50 – Durante o tempo que a criança permanece na escola de educação infantil, ela
entra, sai, brinca, se expressa, chora, constrói, planeja, entre outras ações. Sendo assim, o
professor precisa estar atento no sentido de:
A) Dirigir e conduzir a criança em todos os momentos.
B) Direcionar a sua atenção para o que a criança faz e não em como ela faz.
C) Interferir de modo a compartilhar, apoiar, desafiar, observar, viabilizar experiências significativas,
registrando e organizando o espaço escolar.
D) Centrar o seu trabalho nos conteúdos mais do que no seu relacionamento com as crianças.
E) Ao organizar o espaço, saber que ele não tem relevância na ação e na construção da identidade
de cada um do grupo de alunos.

QUESTÃO 51 – O brinquedo educativo data do período do Renascimento, mas, com a expansão da
educação infantil, ganhou mais força. O quebra-cabeça é um exemplo de brinquedo educativo que
ensina cores ou formas, assim como os brinquedos de encaixe, que trabalham noções de tamanho,
sequência e forma. Assim, é correto afirmar que:
A) Uma função do brinquedo educativo é a lúdica, pois propicia prazer, diversão e, até mesmo,
desprazer, quando escolhido voluntariamente.
B) O brinquedo educativo mostra, com toda a certeza, que a construção do conhecimento efetuado
pela criança é exatamente a desejada pelo professor.
C) O brinquedo educativo ainda não concretizou um espaço definitivo na educação infantil.
D) A criança, quando brinca, está sempre preocupada com a sua aquisição de conhecimento e de
habilidades mentais e físicas.
E) O sentido do jogo independe da linguagem de cada contexto social.

QUESTÃO 52 – Sobre a documentação pedagógica, analise as seguintes assertivas:
I. É considerada uma mera coleta de dados realizada de maneira distante, objetiva e
descompromissada pelo professor.
II. Para que um registro tenha sentido e seja passível de interpretação, é imprescindível que se
façam perguntas e que se obtenham respostas.
III. Documentar implica reconhecer a importância da intencionalidade do trabalho do professor e
levar a sério as falas e as produções das crianças em diferentes linguagens.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 53 – Assinale a alternativa abaixo que NÃO evidencia uma contribuição da leitura de
histórias para o desenvolvimento das crianças na educação infantil, conforme o pensamento de
Brandão e Rosa.
A) De ouvintes ativos as crianças podem se tornar leitores ativos, porém, é fundamental que a
professora reflita sobre o material a ser lido e o seu papel de mediadora.
B) A leitura de histórias estimula a imaginação e a criatividade.
C) Ler histórias para as crianças amplia o seu repertório de palavras.
D) A leitura de histórias para as crianças permite que elas aprendam sobre a direção da escrita.
E) Para despertar a vontade de aprender a ler pela criança, basta oportunizar o seu contato direto
com os livros e não que ela, primeiro, entenda o que significa ler.
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QUESTÃO 54 – No contexto da educação infantil, a teoria de Piaget pode auxiliar o professor na
organização e na preparação de materiais e estratégias adequadas para os seus alunos. Dessa
maneira, em relação à teoria piagetiana, é correto afirmar que:
A) A aprendizagem é entendida como um dos processos inerentes à construção do conhecimento,
pois é realizada por um sujeito ativo que sempre está em interação com os objetos e as pessoas.
B) No contato com os objetos, com o intuito de conhecê-los, o sujeito realiza um único tipo de ação:
mental.
C) Na busca pela aprendizagem, a criança deve ter um papel ativo, ao contrário do professor, que
deve ter um papel de expectador e aguardar a concretização dos objetivos da criança.
D) A aprendizagem ocorre sempre considerando fundamentalmente a importância dos movimentos
corporais e das emoções.
E) O principal instrumento para a transmissão cultural simbólica e para o desenvolvimento do
pensamento é a linguagem.

QUESTÃO 55 – Em relação ao cesto de tesouros, é correto afirmar que:
A) As crianças aprendem sempre com o auxílio de um adulto, que as conduz na exploração do que
contém no cesto.
B) É considerada uma atividade de exploração na qual os objetos colocados na cesta têm o objetivo
de proporcionar estímulo e experiência aos cinco sentidos da criança.
C) É uma brincadeira basicamente oferecida para meninos.
D) Propicia que a criança seja ativa, mas com autonomia e liberdade limitadas pelo adulto que está
junto dela.
E) É uma brincadeira pensada para a criança praticá-la de maneira individualizada e não em grupo.

QUESTÃO 56 – Zabalza (2007) menciona que o currículo da escola infantil envolve alguns desafios
concretos, quais sejam:
I. O planejamento.
II. A multidimensionalidade formativa.
III. A continuidade.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 57 – O meio tem uma importância significativa para todo o ser humano. Na educação
infantil, isso resulta:
A) Em organizar a sala de aula com mesas e cadeiras, ocupando o espaço central impondo às
crianças uma determinada postural que deve ser seguida.
B) Na necessidade de organizar um espaço neutro que se constitui no cenário onde o processo de
desenvolvimento da criança acontece.
C) No fato de que quanto mais o espaço for desafiador e centralizado na figura do professor, mais
oportunidade para aprender a criança terá.
D) Em organizar espaços para a criança ter um espaço povoado de objetos com os quais possa criar,
imaginar, construir e, em especial, ter um espaço para brincar.
E) Em não permitir que a harmonia das cores, das luzes, o equilíbrio entre móveis e objetos, a
própria decoração da sala de aula influencie na sensibilidade e na aprendizagem da criança.
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QUESTÃO 58 – Analise as seguintes assertivas sobre o brincar e assinale F, se falsas, ou V, se
verdadeiras.
( ) O modo como a criança brinca revela o seu mundo interior.
( ) O ato de brincar é, sobretudo, uma atividade social e cultural.
( ) O brincar não fornece à criança a possibilidade de construir uma identidade autônoma e
cooperativa.
( ) A brincadeira oferece oportunidade somente para o desenvolvimento cognitivo da criança.
( ) Ao brincar, a criança expressa os seus anseios, assim como a maneira como percebe o mundo
que a rodeia.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – F – V – V.
B) F – V – V – F – V.
C) V – V – F – F – V.
D) F – F – V – V – F.
E) V – F – F – V – F.

QUESTÃO 59 – Alguns teóricos e práticos da educação infantil escreveram sobre a organização do
ambiente escolar. Sobre isso, analise as seguintes assertivas:
I. Jean Piaget considerava o ambiente importante quando este proporcionava oportunidades de as
crianças interagirem com os objetos e com os outros.
II. Na Reggio Emilia, os ateliês funcionam como uma combinação entre oficina e estúdio de arte.
III. Emmi Pikler considerava o ambiente escolar um fator secundário, pois o que importava era
como as crianças eram cuidadas.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 60 – O contato do professor da educação infantil com os seus alunos propicia um
conhecimento amplo da criança, pois ele trabalha com a mesma turma durante todo o ano letivo.
Nesse sentido, existe a oportunidade da realização da avaliação informal por parte do professor.
Assim sendo, é correto afirmar que:
A) O professor interessado na aprendizagem do seu aluno deve usar todas as informações
provenientes da informalidade e cruzá-la com os resultados da avaliação formal, obtendo, assim,
uma compreensão sobre o desenvolvimento de cada aluno.
B) Como esse tipo de avaliação não é inteiramente planejado, o professor não deve se colocar à
disposição dos seus alunos para auxiliá-los.
C) A avaliação denominada informal é planejada e deve ter instrumentos prévios de coleta de dados.
D) A avaliação informal é utilizada em prol da aprendizagem do aluno quando o professor penaliza o
aluno pelos erros cometidos no processo da aprendizagem.
E) O professor deve aproveitar esses momentos de avaliação para fazer os comentários e
comparações de resultados entre os alunos.
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