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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - MÉDIO MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem
com o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso
contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas
no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL

1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O professor da Educação Infantil deve impedir o educando de
valorizar a cultura escrita.
II. Entre os deveres fundamentais do servidor público, pode-se
incluir o de resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos,
de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer
favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de
ações imorais, ilegais ou aéticas.
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4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Lei nº 9.394/96 determina que a Educação Básica nos Níveis
Fundamental e Médio terá carga horária mínima anual de mil e
oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de trezentos dias de
efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames
finais, quando houver.
II. Para que a criança tenha uma aprendizagem significativa na sala
de aula, é necessário que ela adquira certas habilidades. Para
escrever, por exemplo, ela precisa saber segurar o lápis, ou seja, ela
precisa ter uma boa coordenação fina.
III. A Lei 9.394/96 propõe que um dos princípios para o ensino é
tolher a liberdade de aprender e ensinar.

III. De acordo com a Lei nº 9.394/96, a educação profissional
técnica de nível médio poderá ser desenvolvida de forma
desarticulada com o Ensino Médio ou de forma subsequente,
destinada àqueles que já tenham concluído o Ensino Médio.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os jogos e as brincadeiras auxiliam sobremaneira no
aprimoramento da motricidade, no desenvolvimento dos sentidos e
de outros pontos essenciais como noções de espaço, linguagens
geométricas, contagem, resolução de problemas, noções de
quantidades, números, noções de tempo etc.
II. Na criança com paralisia cerebral, pode-se perceber algumas
dificuldades típicas como, por exemplo, as alterações no
desempenho motor ao escrever.
III. Não é papel do educador promover os meios que facilitem a
apropriação do sistema de escrita por parte dos educandos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os estabelecimentos de ensino são impedidos de prover meios
para a recuperação dos alunos de menor rendimento.
II. O processo de letramento não deve ser trabalhado
separadamente do trabalho específico da alfabetização. É preciso
investir nos dois ao mesmo tempo.
III. Na criança com paralisia cerebral, pode-se perceber algumas
dificuldades típicas como, por exemplo, as habilidades altamente
desenvolvidas ao usar as mãos para comer, para manejar
instrumentos musicais e para a linguagem de sinais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Método Montessori é o resultado de pesquisas científicas e
empíricas desenvolvido pela médica e pedagoga Maria Montessori.
É caracterizado por uma ênfase na autonomia, liberdade sem
limites e respeito pelo desenvolvimento natural das habilidades
físicas, sociais e psicológicas da criança. As instituições que
adotam esse método frequentemente criam uma programação
diversificada de atividades lúdicas, realizadas ao ar livre, a fim de
estimular os movimentos corporais das crianças, pois os estímulos
ao desenvolvimento psicomotor devem ocorrer apenas no
ambiente escolar, de acordo com Montessori.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na criança com paralisia cerebral, pode-se perceber algumas
dificuldades típicas como, por exemplo, as altas habilidades no
desempenho motor ao falar, inclusive línguas estrangeiras.
II. O educando apenas deve ter contato com a cultura escrita após
o término da adolescência.
III. As atividades educacionais que visam ao desenvolvimento do
raciocínio lógico matemático na Educação infantil são aquelas que
buscam formar no educando o conhecimento sobre as formas
geométricas, exclusivamente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.

II. Não devem os municípios exercer ação redistributiva em relação
às suas escolas, sob pena de acusação de improbidade
administrativa.
III. Paulo Freire defendia que, no exercício das suas atividades
profissionais, o educador alfabetizador deve evitar buscar novos
caminhos e novas posturas de trabalho para a alfabetização das
crianças. De acordo com esse autor, as atividades de
alfabetização, na Educação Infantil, dispensam a utilização de
métodos tradicionais, devendo priorizar a utilização do
conhecimento prévio do aluno para realizar atividades disciplinares.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A infância é uma das fases mais importantes da vida de todo
sujeito, sendo assim, é importante oportunizar condições
adequadas para que as crianças possam desenvolver-se de forma
integral, a partir de experiências qualificadas que lhes possibilite a
construção da autonomia.
II. A deficiência física pode apresentar comprometimentos diversos
das funções motoras do organismo físico que variam em número e
grau, de indivíduo para indivíduo, dependendo das causas e da
abrangência.
III. A alfabetização é uma prática prejudicial ao desenvolvimento
afetivo das crianças da Educação Infantil.

v.Audit.: 846FFDD62

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A aprendizagem da matemática na Educação infantil pode se dar
através da participação ativa das crianças em jogos e em
atividades que envolvam a ludicidade no ato de aprender.
II. Valorizar e empregar o diálogo como forma de implicar conflitos
e tomar decisões subjetivas é um princípio que deve nortear o
exercício de um cargo público.
III. Na criança com paralisia cerebral, pode-se perceber algumas
dificuldades típicas como, por exemplo, uma elevada proficiência
no desempenho motor ao andar.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O educador alfabetizador deve impedir os educandos de ter
acesso aos textos de diferentes assuntos e formas, pois a
diversidade literária confunde a compreensão do educando sobre a
realidade que o cerca.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na criança, a deficiência física pode gerar a necessidade do uso
de muletas ou andador adequados para auxiliarem a execução da
marcha. Assim, na Educação Infantil, o educador deve evitar
desenvolver atividades que possam estimular a interação social
dessas crianças.
II. Para um bom trabalho de orientação sexual, é necessário que se
estabeleça uma relação de confiança entre alunos e professor.
III. De acordo com a Lei nº 9.394/96, a Base Nacional Comum
Curricular deve impedir o desenvolvimento de projetos inovadores
no ambiente escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. De acordo com a Lei nº 9.394/96, o Ensino Fundamental é
obrigatório e tem por objetivo a formação básica para o trabalho
em grandes empresas.
III. O Brasil possui um extenso conjunto de leis relacionado à
educação. À luz da legislação vigente, por exemplo, devem a União,
os estados, o Distrito Federal e os municípios, em regime de
colaboração, organizar os respectivos sistemas de ensino a fim de
depreciar as iniciativas relacionadas à melhoria da qualidade da
Educação Infantil.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As crianças se relacionam com os conceitos matemáticos de
forma lúdica, desde como cortar um papel até na habilidade de
tomar decisões dentro da sala de aula, na interação com seus
colegas e professores.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na criança, a deficiência física pode apresentar
comprometimentos diversos das funções motoras do organismo
físico como, por exemplo, um leve cambalear no andar.

II. Na criança com paralisia cerebral, pode-se perceber algumas
dificuldades típicas como, por exemplo, as alterações no
desempenho motor ao se equilibrar.

II. A gestão democrática nas instituições municipais é contrária à
autonomia da unidade escolar.

III. A aprendizagem da leitura e da escrita é um processo dinâmico,
que se faz por duas vias de acesso, uma técnica (alfabetização) e
outra que diz respeito ao uso social (letramento).
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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III. Os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de informar
pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os
responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos,
bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola,
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Descuidar, no exercício do direito de greve, das exigências
específicas da defesa da vida e da segurança coletiva é dever de
todos os agentes públicos.
II. O professor democrático deve, a todo custo, tentar convencer
seus alunos de suas convicções ideológicas.
III. A questão do planejamento é extremamente importante para o
atendimento adequado às crianças com necessidades
educacionais especiais na Educação infantil. Isso porque, para que
a aprendizagem ocorra, é importante que inexista uma intenção
educativa e a valorização da diversidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 9.394/96, os municípios incumbir-se-ão
de oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, e, com
prioridade, o Ensino Fundamental.
II. Na Educação Infantil, as atividades educacionais que visam ao
desenvolvimento do raciocínio lógico matemático não devem ser
realizadas com o auxílio de jogos ou brincadeiras.
III. A relação entre a tecnologia e a educação, no ambiente escolar,
tem sido amplamente explorada nos últimos anos. No entanto,
essa nova dinâmica tem favorecido o surgimento de novos atores
no processo educativo, como os tutores online, e a desconstrução
do papel dos docentes, aos quais é vedado estabelecer estratégias
de recuperação para os alunos de menor rendimento.
Marque a alternativa CORRETA:
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16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O movimento não está relacionado com a aquisição de novas
habilidades por parte das crianças.
II. O trabalho do educador na Educação Infantil está diretamente
relacionado às ações de estímulo ao desenvolvimento da criança
em diversos aspectos. Assim, os profissionais de educação devem
buscar estimular a criança não apenas no âmbito intelectual, mas
também em relação à motricidade, pois é através do
desenvolvimento da motricidade e também pela visão que a
criança é impedida de descobrir o mundo dos objetos, o mundo
dos outros e o seu próprio mundo.
III. No âmbito da Educação Infantil, o educador alfabetizador pode
utilizar uma diversidade de textos que circulam socialmente para
garantir tanto o domínio da técnica como para saber usá-la e
dominá-la com competência, para que a linguagem escrita deixe de
cumprir sua função social de permitir à criança conhecer o seu
mundo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O castigo físico, no contexto do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não inclui a ação de natureza disciplinar ou punitiva
aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o
adolescente que resulte em sofrimento físico.
II. Para a criança pequena, mover-se permite que ela atue de forma
cada vez mais independente no mundo. Essa autonomia só é
conseguida com a confiança em si mesma e no ambiente.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

III. Na avaliação educacional, o professor deve renunciar aos
princípios e critérios refletidos coletivamente, ainda que
referenciados no projeto político-pedagógico ou na proposta
curricular.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É dever do município, em relação ao seu plano de educação,
garantir o atendimento das necessidades específicas na educação
especial.
II. As atividades educacionais que visam ao desenvolvimento do
raciocínio lógico matemático devem ser realizadas apenas com
crianças com idade superior a dez anos.
III. No contexto da Educação infantil, de um modo geral, é possível
considerar que nenhum indivíduo tem contato com a língua escrita,
já que ele não está inserido em um mundo letrado.
Marque a alternativa CORRETA:

c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O desenvolvimento psicomotor não está relacionado com a
interação entre a criança e o meio ambiente através de gestos,
movimentos e do contato físico.
II. As ações de alfabetização e letramento devem proporcionar a
construção de leitura e da escrita através de atividades agradáveis,
prazerosas e, ao mesmo tempo, desafiadoras.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

III. A deficiência física refere-se ao comprometimento do aparelho
locomotor que compreende o sistema osteoarticular, o sistema
muscular e o sistema digestivo.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Durante a Educação infantil, a ludicidade exerce papel importante
no desenvolvimento cognitivo das crianças. Ela vem a possibilitar
às crianças importantes experiências, desde a tomada de decisões
até a realização de uma tarefa simples em sala de aula.
II. Na criança, a deficiência física pode gerar a necessidade de uso
de cadeira de rodas que pode ser manobrada pelo aluno.
III. O professor da Educação Infantil deve impedir o educando de
compreender a cultura escrita.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
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22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Paulo Freire, em diversas obras suas, alega que o
desenvolvimento infantil está intimamente relacionado com a
construção de habilidades motoras e cognitivas. Assim, o tema
psicomotricidade tem grande importância na formação da criança
como um todo, sendo assim, é dispensável o desenvolvimento das
habilidades motoras do ponto de vista social, cognitivo e afetivo,
para a construção do ser.
II. No interacionismo proposto por Vygotsky, encontramos uma
visão de desenvolvimento baseada na concepção de um
organismo ativo, cujo pensamento é construído paulatinamente
num ambiente que é histórico e, em essência, social.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

III. A pedagogia libertadora é caracterizada por abolir
completamente o uso de livro didático nas escolas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No contexto da Educação Infantil, a alfabetização e o letramento
são desafios que requerem um trabalho planejado, constante e
diário, além de conhecimento sobre as teorias e atualizações na
área.
II. A leitura e a escrita têm a função de incorporar à criança a
cultura do grupo em que ela vive.
III. A compreensão e a valorização da cultura escrita permitem ao
educador introduzir seus educandos no mundo letrado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na criança com paralisia cerebral, pode-se perceber algumas
dificuldades típicas como, por exemplo, as elevadas habilidades no
desempenho motor ao olhar, a capacidade de visão ampliada e
uma melhor proficiência para as atividades de interação social na
sala de aula.
II. O educador deve promover continuamente formas inovadoras de
estimular os educandos a negar a utilização do sistema escrito.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

III. As atividades educacionais que visam ao desenvolvimento do
raciocínio lógico matemático têm por objetivo primário desenvolver
no educando o sentimento de cooperação e trabalho em equipe.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

e) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os professores têm o compromisso de oferecer às crianças
possibilidades de pensar e criar, tendo o papel de mediador,
estimulando a curiosidade das crianças por conhecer o mundo.
II. O desenvolvimento psicomotor apenas é importante para o
aprendizado da criança após os 6 anos de idade.
III. Na Educação Infantil, a criança terá suas primeiras experiências
formais para o seu desenvolvimento, tornando-se um fator
determinante em sua trajetória escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As questões referentes à sexualidade não se restringem ao
âmbito individual. Pelo contrário, muitas vezes, para compreender
comportamentos e valores pessoais, é necessário contextualizálos social e culturalmente.
II. Quando se diz que uma criança tem paralisia cerebral significa
que existe uma deficiência motora consequente de uma lesão no
cérebro quando ele ainda não estava completamente desenvolvido.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

III. À luz da Lei nº 8.069/90, o castigo físico não inclui as ações de
natureza punitiva que resultam em sofrimento físico.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As crianças aprendem agindo sobre o meio e se movimentam
pelo prazer do movimento em si mesmo, ampliando as
possibilidades do uso significativo de gestos e posturas corporais.

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A consciência psicomotora, em conjunto com a motricidade,
possibilita a concretização do movimento, da ação, do gesto, do
estado, da atividade e inclusive do controle da imobilidade.

II. Na criança, a deficiência física pode gerar a necessidade de uso
de cadeira de rodas manobrada por terceiros devido à
impossibilidade do aluno.

II. No contexto da Educação Infantil, as atividades educacionais
que visam ao desenvolvimento do raciocínio lógico matemático
são aquelas que buscam formar no educando um interesse pela
cultura da oralidade e da escrita.

III. Cabe ao estabelecimento de ensino assegurar o cumprimento
dos dias letivos e horas-aula estabelecidas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

III. O educador que atua na Educação Infantil deve estar preparado
para lidar com a diversidade, prevendo em seu planejamento
pedagógico atividades que possam permitir a inclusão educacional
de crianças com dificuldades de aprendizado. Na criança com
paralisia cerebral, por exemplo, pode-se perceber algumas
dificuldades típicas, como, por exemplo, a elevada proficiência no
desempenho motor de qualquer atividade que exija controle do
corpo e coordenação motora adequada.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

e) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.

26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A alfabetização é um processo que se limita apenas a ler e a
escrever os signos do alfabeto.
II. Para Vygotsky, o processo de formação do pensamento é
despertado e acentuado pela vida social e pela constante
comunicação que se estabelece entre crianças e adultos, a qual
permite a assimilação da experiência de muitas gerações.
III. As atividades educacionais que visam ao desenvolvimento do
raciocínio lógico matemático devem limitar-se a ensinar aos alunos
fórmulas e equações prontas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As atividades educacionais que visam ao desenvolvimento do
raciocínio lógico matemático devem ser realizadas exclusivamente
através de aulas expositivas, sem que exista interação entre os
educandos.
II. O professor pode ensinar brincando, através dos jogos, por
exemplo, de modo a possibilitar o desenvolvimento de habilidades
matemáticas nas crianças.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

III. Para Piaget, o conhecimento não está no sujeito, nem no objeto
exclusivamente, mas na interação indissociável entre ambos.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

e) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O projeto político-pedagógico da escola não pode ser
desenvolvido sem o envolvimento dos profissionais da educação.
II. Utilizar jogos e brincadeiras na Educação Infantil é importante na
medida em que estimula o desenvolvimento intelectual das
crianças, sendo uma possibilidade de construção de conhecimento
no processo de aprendizagem.
III. Ser probo, reto, leal e justo no exercício da sua função é dever
do servidor público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A criança e o adolescente têm direito à educação, sendo-lhes
assegurada a igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
II. Ao se movimentarem, as crianças expressam sentimentos,
emoções e pensamentos.
III. Do ponto de vista ético, o servidor público deve sempre
desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou
emprego público de que seja titular. É sua missão, ainda, ser leal
aos princípios éticos e às leis acima das vantagens financeiras do
cargo e ou qualquer outro interesse particular.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A criança, quando se movimenta, não expressa sentimentos,
desejos ou qualquer outra mensagem. O movimento, na
perspectiva da criança, é, portanto, um ato que não possui qualquer
significado.

34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Piaget divide a fase de desenvolvimento em dois períodos:
período da inteligência sensorial-motora, que vai do nascimento até
os dois anos de idade (constituído de seis estágios), e período préoperacional, compreendido entre dois e sete anos de idade.

II. As ações de alfabetização e letramento devem ser desenvolvidas
em conformidade com uma única linha de pensamento ideológico
no ambiente escolar, pois o conflito de ideias prejudica o
desenvolvimento social dos educandos.

II. O educador, ao atuar na Educação infantil, deve preocupar-se em
desenvolver estratégias e planos de ensino que lhe permitam
tornar a experiência da criança no ambiente escolar enriquecedora.
O jogo, por exemplo, é uma estratégia didática a partir do momento
em que as situações de aprendizagem não são planejadas e
orientadas. Assim, o educador deve lançar mão dessa metodologia
para aumentar as chances de que a criança terá interesse pelas
atividades escolares.

III. Apropriar-se da cultura escrita é uma atitude prejudicial ao
desenvolvimento educacional e social dos educandos, pois limita
sua capacidade de raciocínio em relação aos problemas sociais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

III. As atividades educacionais que visam ao desenvolvimento do
raciocínio lógico matemático na Educação Infantil são aquelas que
buscam formar no educando um conhecimento sobre o próprio
corpo, o movimento e as possibilidades de interação social
decorrentes desse aprendizado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.

32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nos momentos de lazer e de brincadeiras, a criança busca a
emoção na realização dos jogos, busca superar os desafios
propostos, indo além do que é esperado, transpondo seus próprios
limites.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

II. O atendimento às crianças com necessidades educacionais
especiais exige do profissional de educação infantil uma série de
conhecimentos, habilidades e atitudes favoráveis ao planejamento
e à execução de atividades educacionais inclusivas. Em relação às
crianças que apresentam paralisia cerebral, por exemplo, o
educador deve saber que essa é uma deficiência motora
ocasionada por uma lesão no aparelho digestivo e, portanto, pode
limitar a capacidade da criança de desenvolver a fala.

35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Compreender o aprendente em suas características individuais e
seu desenvolvimento nos aspectos físico, emocional, intelectual e
social é prejudicial à atividade de ensino.

III. O educador alfabetizador deve tolher as expectativas dos
educandos quanto às possibilidades de uso social da linguagem
escrita.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O desenvolvimento psicomotor refere-se a uma etapa da infância
na qual a criança aprende a cultura escrita, a fala e o respeito à
opinião das outras pessoas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. Para Piaget, não existe afeição sem cognição, assim como não
existem comportamentos exclusivamente cognitivos.
III. De acordo com Vigotsky, é através do ato de brincar que a
criança é impedida de agir em uma esfera cognitivista, estando
livre para ser autônoma em suas ações.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50

III. De acordo com Vigotsky, o brinquedo tem a função de estimular
a curiosidade e a autoconfiança, oportunizando a construção da
linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção da
criança.

36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Em uma obra, Ana gastou R$ 21.855,00 com cerâmica; R$
3.819,00 com tinta e serviços de pintura; R$ 8.944,00 com tijolos;
R$ 4.145,00 com as instalações elétricas; R$ 6.441,00 com as
instalações hidráulicas; R$ 12.932,00 com a mão de obra; R$
2.781,00 com argamassa; R$ 3.665,00 com acabamento; e R$
1.830,00 com portas e janelas. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que essa obra apresentou um custo superior a R$ 61.300,00 e
inferior a R$ 69.430,00.

Marque a alternativa CORRETA:

b) O resultado da divisão 121 / 11 é menor que 8.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Ana deseja adquirir uma casa nova. Após muita pesquisa, ela
comprou um imóvel no valor de R$ 455.900,00. Para efetivar a
aquisição, Ana precisou pagar 20% do valor do imóvel à vista e o
saldo restante foi dividido em 60 parcelas iguais e sem juros.
Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é
correto afirmar que cada parcela a ser paga por Ana terá um valor
superior a R$ 6.104,00 e inferior a R$ 6.189,20.

II. Os movimentos apresentam grande importância biológica,
psicológica, social, cultural e evolutiva. Para a criança pequena,
mover-se é uma forma de se comunicar e adquirir novas
habilidades.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) O resultado da multiplicação 9 x 9 x 13 é igual a 953.
e) Em uma grande cidade, há 12 conjuntos habitacionais. Em cada
um deles há 13 prédios e, em cada prédio, há 14 apartamentos.
Sabe-se que em cada um desses apartamentos moram 3 pessoas.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que mais de 6.731 e menos de
6.840 habitantes dessa cidade residem em um conjunto
habitacional.
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37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da subtração 75 - 7 - 22 é menor que 35.
b) Se um trator consome 3L de diesel por hora, então ela
consumirá mais de 168L em 57 horas.
c) O resultado da multiplicação 7 x 7 x 11 é igual a 777.
d) O resultado da expressão 1 + 3 + (5 x 7) - (9 : 3) é maior que 41.
e) Se Ana nasceu em 1995, completará 33 anos em 2055.
38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ana possuía 135 carros em sua loja. Após realizar a venda de 56
veículos, ela passou a ter 61 carros em sua loja.
b) Ana trabalha em uma repartição pública e recentemente realizou
a compra de novos fardamentos para os servidores. No total,
foram adquiridas 739 novas camisas, a um preço unitário de R$
33,70, cada; e 431 novas calças, a um preço unitário de R$ 41,30,
cada. Assim, é correto afirmar que o custo das camisas
corresponde a mais de 56% e menos de 61% do valor total gasto
com a compra dessas vestimentas.
c) Ana é proprietária de uma quitanda em seu bairro e, após um dia
intenso de trabalho, ela contabilizou uma receita de R$ 712,00 com
a venda de uvas; R$ 324,50 com a venda de maçãs; R$ 455,10 com
a venda de morangos; R$ 231,40 com a venda de limões; R$ 221,40
com a venda de laranjas; R$ 89,30 com a venda de melancias; R$
123,70 com a venda de pinhas; R$ 200,30 com a venda de
mamões; e R$ 92,10 com a venda de melões. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que, nesse dia, Ana arrecadou um valor superior a R$ 2.531,15 e
inferior a R$ 2.872,40 com as vendas em sua quitanda.
d) Ana deseja comprar um carro no valor de R$ 89.550,00. Após
pagar 1/5 do valor do veículo à vista, ela optou por pagar o saldo
restante em 24 parcelas iguais e sem juros. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que cada
parcela terá um valor superior a R$ 2.990,00 e inferior a R$
3.010,00.
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40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se um bloco de concreto Y pesa 6/22 de X, então o peso de Y
corresponde a mais de 32% de X.
b) Se Ana pagou 7/24 do valor de uma dívida, então 35% dessa
dívida foi paga.
c) Em um supermercado há 47 prateleiras. Em cada prateleira há
125 pacotes de biscoitos, com 9 biscoitos, cada. Sabe-se que 1
biscoito pesa exatamente 55 gramas. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que o peso total de todos esses pacotes juntos é superior a
2.890.000 gramas e inferior a 2.945.000 gramas.
d) Em uma loja há 89 carros e todos possuem tanque com
capacidade para 45 litros de combustível, cada. Sabe-se que,
atualmente, o preço da gasolina é R$ 4,472 por litro. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o gasto total para encher com gasolina o
tanque de todos os veículos mencionados será superior a R$
17.934,52 e inferior a R$ 17.981,77.
e) Em uma fazenda, há 855 pés de laranja, com 127 laranjas, cada.
Sabe-se que cada laranja pesa 120 gramas e que as caixas nas
quais essas laranjas são embaladas comportam precisamente 36
laranjas, cada. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que serão
necessárias mais de 3.034 e menos de 3.052 caixas para embalar
todas as laranjas dessa fazenda.
Direito
O Direito é a ciência que cuida da aplicação e do cumprimento
das normas jurídicas de um país para organizar e manter um
bom relacionamento interpessoal entre os grupos e indivíduos
da sociedade. Para seguir profissões ligadas ao exercício do
Direito, como advogado, promotor e juiz, é obrigatório obter um
diploma de bacharel em Direito em curso reconhecido pelo MEC
e realizar a prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

e) O resultado da multiplicação 11 x 3 x 15 é igual a 594.
39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da multiplicação 83 x 9 x 6 é maior que 4.687.
b) Em um festival musical foram vendidos 12.560 ingressos para a
arquibancada “A” no valor de R$ 33,00, cada. Também foram
vendidos 4.578 ingressos para a arquibancada “B” no valor de R$
72,00, cada. Sobre a receita total de vendas, é necessário recolher
5% de impostos para o município. Assim, os organizadores desse
evento deverão pagar um valor superior a R$ 36.980,00 e inferior a
R$ 37.315,00 em impostos.
c) Ana acaba de comprar um imóvel no valor de R$ 189.400,00.
Após pagar 3/5 desse valor à vista, ela optou por parcelar o
restante em 12 parcelas iguais e sem juros. Assim, é correto
afirmar que a última parcela a ser paga por Ana deverá ter um valor
inferior a R$ 6.512,40 e superior a 6.489,20.

41 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) A carreira de enfermeiro é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
b) Ter um diploma de bacharel em Direito é um dos requisitos para
seguir a carreira de juiz, de acordo com o autor.
c) Na visão do autor, não deveria haver concurso público para
cargos exclusivos de bacharéis de direito no Brasil.
d) A carreira de motorista é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
e) O tema central do texto são os riscos da profissão de juiz no
Brasil.

d) Diariamente, a empresa X precisa reabastecer todos os seus 122
veículos, cada um com 52 litros de combustível. Sabe-se que o
preço do litro de álcool é R$ 4,779 e o preço da gasolina é R$ 5,034
por litro. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o custo total para abastecer
todos os veículos com o combustível mais barato será superior a
R$ 29.784,24 e inferior a R$ 31.412,15.

42 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto traz informações estatísticas sobre a taxa de
desemprego entre advogados no Brasil.

e) O resultado da subtração 71 - 4 - 23 é menor que 29.

c) A carreira de eletricista é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.

b) O texto cita exemplos de profissões ligadas ao exercício do
Direito.

d) O texto apresenta uma denúncia contra os altos salários de
magistrados que trabalham na justiça estadual de São Paulo.
e) No texto, o autor apresenta sua opinião sobre a legislação
brasileira de imigração.
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43 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) A carreira de promotor é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
b) De acordo com o texto, o Governo Federal pretende extinguir a
profissão de juiz no Brasil.
c) O texto apresenta informações estatísticas sobre os altos
impostos pagos por profissionais de direito no Brasil.
d) O tema central do texto é o crescimento econômico da Coréia do
Sul.
e) A carreira de artista é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
44 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) Realizar a prova da OAB é uma ação necessária para seguir
carreira como advogado, de acordo com o autor.
b) De acordo com o texto, apenas os cargos de policial militar e
promotor de justiça deveriam ser restritos aos profissionais de
direito.
c) O tema central do texto é o aumento da exportação de carne
bovina em 2018.
d) Através de metáforas simples, o autor descreve os riscos da
profissão de advogado.
e) No texto, o autor apresenta argumentos favoráveis ao uso do
transporte ferroviário no Brasil.

v.Audit.: 846FFDD62

47 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) Na opinião do autor, a inflação é um fenômeno ainda não
compreendido pelos economistas.
b) No texto, o autor afirma que a inflação pode causar sérios
transtornos à economia de um país.
c) A hiperinflação representa a redução nos preços de produtos
agrícolas, de acordo com o texto.
d) No texto, o autor defende que o combate à inflação deve ser a
única prioridade do Governo Federal.
e) A hiperinflação é um fenômeno restrito a economias de
comunidades rurais, de acordo com o texto.
48 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) Muitos economistas consideram que um pouco de inflação é um
sintoma comum de economias saudáveis em crescimento, de
acordo com o autor.
b) O texto apresenta informações históricas sobre o aumento da
inflação no Brasil nos últimos 10 anos.
c) De acordo com o texto, a inflação é um fenômeno que pode
trazer apenas benefícios à economia de um país.
d) Para o autor, a inflação é causada por fenômenos naturais,
como o aquecimento global.
e) No texto, o autor apresenta argumentos contrários ao estudo da
inflação, pois se trata de um fenômeno econômico irrelevante.

45 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O tema central do texto é a mudança climática.

49 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto é uma crônica, na qual o autor descreve seu desejo por
seguir a carreira de economista.

b) Na opinião do autor, o profissional de direito deve ter sua
atuação limitada à esfera pública.

b) A inflação é um sintoma presente exclusivamente nas
economias em recessão, de acordo com o texto.

c) O tema central do texto é a gastronomia japonesa.

c) Na opinião do autor, a inflação é causada por medidas de caráter
populista na economia de um país.

d) De acordo com o texto, o profissional de Direito trabalhara com
as normas jurídicas de um país.
e) A carreira de médico é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
Inflação
Inflação refere-se a um aumento contínuo e generalizado dos
preços em uma economia. A inflação pode causar sérios
transtornos à economia de um país, mas não deve ser
confundida com a hiperinflação, que consiste em um aumento
contínuo e generalizado dos preços em uma proporção muito
maior. Muitos economistas consideram que um pouco de
inflação é um sintoma comum de economias saudáveis em
crescimento.
Fonte: pt.wikipedia.org (com adaptações)

46 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O autor afirma que a inflação é um fenômeno presente apenas
em países pobres.

d) No texto, o autor apresenta uma lista de medidas cabíveis para a
redução da inflação no Brasil.
e) De acordo com o autor, a hiperinflação é um fenômeno que
apresenta proporções muito maiores do que a inflação.
50 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) No texto, o autor expressa sua opinião sobre os fracassos da
política econômica do seu país.
b) De acordo com o texto, a inflação refere-se a uma redução
generalizada nos preços de uma economia.
c) De acordo com o texto, os conceitos de inflação e hiperinflação
são sinônimos.
d) O texto procura esclarecer ao leitor que os termos "inflação" e
"hiperinflação" apresentam claras diferenças de significado.
e) O autor afirma que a inflação é um fenômeno presente apenas
em economias ricas.

b) No texto, o autor procura elencar os principais fatores que
causam a inflação em um país.
c) O tema central do texto é uma análise comparativa entre as
economias do Brasil e do Chile.
d) De acordo com o texto, a inflação é um fenômeno econômico
relacionado ao aumento dos preços.
e) A inflação é um fenômeno relacionado ao aumento dos preços
na temporada de descontos após o Natal, de acordo com o texto.
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