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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso. 

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Reportagem Fantástico - Edição do dia 29/01/2012 - Atualizado em 02/02/2012 
Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos 

 
Em 2009 a Anvisa proibiu a venda de formol puro no país todo. Mesmo assim, ele continuou 

sendo usado agora com outros nomes: escova inteligente, marroquina, egípcia e de chocolate. 
As autoridades de saúde já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso.  
Estamos falando do formol, substância química, de cheiro forte, e cuja venda é controlada. Então, 

por que as mulheres continuam usando o formol? E por que salões de beleza insistem em aplicar o 
produto, em doses excessivas, para alisar o cabelo?... 
 

 
Reportagem é um tipo de gênero textual, que busca recuperar informações apresentadas no dia-a-dia e 
aprofundá-las, além de informar um fato, observa suas raízes e o desenrolar dele. (Faria e Zanchetta, 2002). 
 
01 - No título da reportagem “Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos”,  temos a 
presença de que tipo de oração: 
a) oração final. 
b) oração causal. 
c) oração preposicional. 
d) oração dissertativa. 
 
02 - As palavras “ilegalmente e extremamente” pertencem a que classe de palavras: 
a) adjetivo e advérbio. 
b) apostos e adjetivo. 
c) advérbios. 
d) adjuntos. 
 
03 - Na informação: “As autoridades já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso”, qual a 
significação dos dois pontos na frase: 
a) introduzir uma fala. 
b) indicar uma enumeração. 
c) fazer uma citação. 
d) separar um período. 
 
04 - Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, assinale a alternativa incorreta sobre os porquês 
da língua portuguesa: 
a) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o por que separado e sem acento. 
b) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 
c) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma pergunta. 
d) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como adjetivo. 
 
05 - Segundo a nova ortografia pode-se afirmar sobre a crase: 
a) Obrigatória com a utilização de topônimos. 
b) O acento é facultativo quando o uso do artigo fica facultado antes dos pronomes possessivos. 
c) Proibida antes da palavra masculina e substantivo tomado em sentido genérico ou indeterminado. 
d) Todas as alternativas. 
 
“Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para 
escrever, e nasci para criar meus filhos. O ‘amar os outros’ é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, 
com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o 
tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação 
individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca [...].” Clarice 
Lispector (http://claricelispectorclarice.blogspot.com.br/) 
 
06 - A coerência e a coesão são conceitos importantes para compreensão do texto. Assinale a frase que não está 
correta: 
a) Há coisas para as quais eu nasci e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
b) Há três coisas para as quais nasço e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
c) Três coisas justificam minha existência: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
d) Há três coisas para as quais justificam meu nascimento e para mim fazer: amar os outros, escrever e criar meus 
filhos. 
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07 - A nova ortografia trata da acentuação com delicadeza, sobre os ditongos abertos assinale a alternativa 
correta: 
a) ideia, estreia, herói. 
b) trofeu, joia, asteroide. 
c) papeis, plateia, paranoia. 
d) assembleia, heroi, boia. 
 
08 - Em relação ao verbo sabemos que ele pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição, 
assinale a frase abaixo em que a utilização da preposição está incorreta: 
a) A mãe agrada o filho. 
b) A mãe agrada ao filho. 
c) O filho agrada a mãe. 
d) O filho agrada lhe mãe. 
 
09 - Quanto a utilização da preposição, assinale a frase correta: 
a) Respondi meu patrão. 
b) Respondi ao meu pai. 
c) Respondemos às perguntas. 
d) Respondeu-lhe à altura. 
 
10 - Em relação ao uso do hífen assinale a alternativa correta segundo a reforma ortográfica: 
a) subediretor, hiperinflação, antiherói. 
b) pansexual, pan-americano, mini-hotel. 
c) superomem, vice-rei, subediretor. 
d) subsecretário, minirreforma, autoretrato. 

  
11 - Milton possui um caminhão basculante cuja caçamba, em formato de paralelepípedo reto retângulo, tem 
dimensões de 1,6 m, 3 m e 90 cm. Para transportar um total de 25 m3 de terra com esse caminhão Milton terá 
que fazer, no mínimo: 
a) 4 viagens. 
b) 5 viagens. 
c) 6 viagens. 
d) 7 viagens. 
 
12 - Aristeu perdeu uma aposta e teve que pagar uma rodada de pastéis e refrigerantes na lanchonete do Jander. 
Ao todo, foram consumidos 17 pastéis e 5 refrigerantes. Sabe-se que cada pastel custa 2/5 do valor de um 
refrigerante e o valor da conta ficou em R$ 53,10. Após pagar essa conta, Aristeu pediu mais 3 pastéis e 1 
refrigerante, pagando por esse novo pedido o valor de: 
a) R$ 9,90. 
b) R$ 11,20. 
c) R$ 12,40. 
d) R$ 13,10. 
 
13 - O quadrado de um número natural, adicionado de seu dobro mais 5 unidades é igual a 8. Esse número é: 
a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 
 
14 - Em um grupo de 24 amigos, sabe-se que o número de pessoas que possuem celular é o dobro do número de 
pessoas que possuem notebook e o número de pessoas que possuem notebook e celular é igual a 3. Então, o 
número de pessoas que possuem notebook é igual a: 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
 
15 - Numa metalúrgica, 7 máquinas, trabalhando 12 horas por dia produzem 6300 peças. Se fossem 8 máquinas, 
trabalhando 10 horas por dia, seriam produzidas: 
a) 5500 peças. 
b) 5800 peças. 
c) 6000 peças. 
d) 6150 peças. 
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16 - Na edição de um texto através do software Microsoft Word 2003 (em Português do Brasil), pode-se 
selecionar todo um texto através da seguinte combinação de teclas:  
a) Ctrl + A. 
b) Ctrl + T. 
c) Ctrl + C. 
d) Ctrl + V. 
 
17 - Ao se realizar o download de um arquivo de texto via internet e salvá-lo na área de trabalho do Windows, 
este ficará alocado na seguinte memória do computador:  
a) Memória Principal (RAM). 
b) Memória Secundária (HD). 
c) Memória ROM (BIOS). 
d) Memória Regional (MR). 
 
18 - A figura abaixo representa uma porta e também um conector, relacionados com a seguinte tecnologia: 
a) PCA. 
b) PS/2. 
c) Serial. 
d) USB. 
 
 
 
 
19 - Para realizar a edição e visualização de um arquivo com extensão .xls, deve-se utilizar o seguinte aplicativo:  
a) Microsoft Access. 
b) Microsoft Excel. 
c) Microsoft Word. 
d) Microsoft Paint. 
 
20 - Fazendo uso do navegador Internet Explorer ou Mozilla Firefox, o atalho via teclado que tem como função 
atualizar a página que está sendo visualizada é:  
a) Shift + R. 
b) F5. 
c) Alt + A. 
d) F13. 
 

21 - Aproximadamente, qual é a densidade demográfica do município de Fazenda Rio Grande? 
a) 700 habitantes por km². 
b) 770 habitantes por km². 
c) 800 habitantes por km². 
d) 880 habitantes por km². 
 
22 - Em que ano foi criada no município de Fazenda Rio Grande a Paróquia de São Gabriel da Virgem 
Dolorosa? 
a) 1.968. 
b) 1.978. 
c) 1.988. 
d) 1.998. 
 
23 - Em que data foi instalado o Município de Fazenda Rio Grande? 
a) 16/11/1.981. 
b) 01/07/1.983. 
c) 26/01/1.990. 
d) 01/01/1.993. 
 
24 - Francisco Claudino Ferreira entrou para a história do município de Fazenda Rio Grande como: 
a) Primeiro médico a clinicar na região. 
b) Primeiro prefeito eleito pelo voto direto. 
c) Primeiro proprietário de terras da localidade.  
d) Primeiro religioso a oficiar uma missa na cidade. 
 
25 - O aldeamento original formado pelos índios na região onde hoje se localiza o município de Fazenda Rio 
Grande era denominado: 
a) Capocu.   c) Pocacu. 
b) Cupoca.   d) Pocuca. 
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26 - Quando de sua criação, qual era a principal atividade da Fazenda Rio Grande? 
a) Agricultura de subsistência. 
b) Criação de cavalos. 
c) Horticultura. 
d) Plantação de gêneros de primeira necessidade. 
 
27 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do município de Fazenda Rio Grande? 
a) Exatos três anos. 
b) Mais de três anos. 
c) Nenhum dia, nosso município foi criado e instalado na mesma data. 
d) Quase três anos. 
 
28 - O atual Ministro do Esporte do Brasil é: 
a) Orlando Silva. 
b) Paulo Bernardo. 
c) Aldo Rebelo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Segundo os historiadores do Município de Fazendo Rio Grande, qual o significado do termo “iguaçu” em 
tupi-guarani? 
a) Água doce ou rio de água doce. 
b) Água grande ou rio grande. 
c) Água sagrada ou rio sagrado. 
d) Água tortuosa ou rio bravo. 
 
30 - O Estado do Paraná possui quantos anos de emancipação? 
a) 500. 
b) 502. 
c) 503. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
31 - São de atribuições do cargo de professor, exceto: 
a) zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias. 
b) manter atualizados os Registros de Classe. 
c) participar negativamente dos Pré-Conselhos e Conselhos de Classe. 
d) comparecer à Escola nas horas de trabalho ordinárias que lhe forem atribuídas e nas extraordinárias, quando 
convocado. 
 
32 - Na forma da lei, o que é considerado como dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar as crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 
a: 
I - alimentação. 
II - profissionalização. 
III - cultura. 
IV - dignidade. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e IV. 
b) Somente I e II. 
c) Somente I, II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
33 - É assegurado pelo ECA o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e 
recuperação da saúde de crianças e adolescentes. Portanto em relação à saúde da criança e do adolescente é 
correto afirmar que: 
I - Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo 
integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. 
II - Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Ministério da Agricultura, para que sejam tomadas as devidas providências.  
III - O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das 
enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, 
educadores e alunos. 
IV - É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, III e IV.  c) Somente I, II e III. 
b) Somente I e II.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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34 - Em que situações é vedada o trabalho ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, 
aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental: 
I - noturno realizado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte. 
II - perigoso insalubre ou penoso. 
III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. 
IV - realizado em horários e locais que não permitam a freqüência à escola. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, III e IV.   c) Somente I, II e III. 
b) Somente I e II.    d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
35 - A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 
articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. São linhas de ação da política no atendimento à criança e ao adolescente:  
I - políticas sociais básicas. 
II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem. 
III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão. 
IV - disentir sempre que possível dos pais, responsável, crianças e adolescentes. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, III e IV.   c) Somente I, II e III. 
b) Somente I e II.    d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
36 - O professor ao preparar suas aulas deverá levar em consideração os princípios norteadores do ensino a ser 
ministrado nas escolas. Dentre as alternativas abaixo fazem parte desses princípios, exceto: 
a) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
b) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. 
c) gestão voltada para a anarquia do ensino público. 
d) valorização da experiência extra-escolar. 
 
37 - O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
II - pormenorização do ensino médio privado. 
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educando com necessidades especiais, preferencialmente 
na rede regular de ensino. 
IV - a oferta de ensino noturno regular não fará se necessária. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, III e IV.   c) Somente I, II e III. 
b) Somente I e III.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
38 - É de incumbência dos municípios para com a educação da rede pública da cidade: 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às 
políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 
III - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a 
atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área 
de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
IV - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, III e IV.   c) Somente I, II e III. 
b) Somente I e III.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
39 - Os dirigentes, coordenadores e demais pessoas envolvidas no processo de ensino aprendizagem nos 
estabelecimentos de ensino, deverão respeitar as normas comuns e as do sistema de ensino, executando assim os 
seguintes encargos: 
I - elaborar e executar a proposta pedagógica. 
II - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. 
III - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. 
IV - prover meios para que os alunos de menor rendimento sejam transferidos de escolas. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, III e IV. 
b) Somente I e IV. 
c) Somente I, II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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40 - De acordo com a LDB, quais são os princípios que os estabelecimentos de ensino deverão promover para a 
gestão democrática nas escola:  
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 
II - obrigatória participação dos pais na elaboração dos planos de trabalhos docentes dos professores. 
III - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
IV - efetiva participação de todos os alunos na realização das reuniões pedagógicas dos estabelecimentos de 
ensino. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, III e IV.   c) Somente I e III. 
b) Somente I e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
41 - Como é composto os níveis escolares do nosso sistema de educação? 
a) I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. 
b) I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
c) I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental; II - ensino médio. 
d) I - educação básica, formada pelo ensino fundamental; II - educação superior. 
 
42 - Fazem parte da finalidade da educação básica, exceto: 
a) educação que lhes assegure a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. 
b) educação que forneça meios para que se possa progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
c) educação que promova somente o desenvolvimento agrário. 
d) educação que promova o desenvolvimento do educando. 
 
43 - Quais são as diretrizes curriculares da educação básica a serem levadas em consideração ao elaborarmos os 
conteúdos curriculares da educação básica de onde a escola está inserida: 
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 
comum e à ordem democrática. 
II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 
III - orientação para o ócio. 
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e IV.   c) Somente I e III. 
b) Somente I e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
44 - A educação infantil, sendo a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Mediante o 
disposto onde a educação infantil deverá ser ofertada: 
I - em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade. 
II - em consonância com o ensino fundamental para crianças de 0 á 10 anos de idade. 
III - em pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 
IV - em escolas particulares, pois não é de responsabilidade do estado atender a educação infantil. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e IV.   c) Somente I e III. 
b) Somente I e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
45 - São objetivos do ensino fundamental sendo esse obrigatório e gratuito nas escolas públicas, a formação 
básica do cidadão, mediante:  
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 
escrita e do cálculo. 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que 
se fundamenta a sociedade. 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores. 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em 
que se assenta a vida social. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e IV.   c) Somente I e III. 
b) Somente I e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
46 - Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo 
sido formados em cursos reconhecidos, são eles, exceto:  
a) professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil, ensino fundamental e 
médio. 
b) trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, 
supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. 
c) trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 
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d) pessoas habilitadas em nível médio em educação geral e superior em ciências da computação. 
 
47 - O que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos portadores de necessidades especiais: 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas 
necessidades. 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 
fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 
para os superdotados. 
III - acesso diferenciado aos benefícios dos programas culturais, por ser pessoas portadoras de necessidades 
especiais. 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 
condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas 
áreas artística, intelectual ou psicomotora. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e IV.   c) Somente I e III. 
b) Somente I e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
48 - As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho 
pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças. A avaliação não deve ter o objetivo de seleção, 
promoção ou classificação, das crianças para etapas seguintes. Portanto faz parte da avaliação dos alunos de 
educação infantil: 
I - A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. 
II - Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns 
etc.). 
III - A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes 
momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no 
interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental). 
IV - Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e IV.   c) Somente I e III. 
b) Somente I e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
49 - As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como um dos 
eixos norteadores as interações e a brincadeira. Levando em consideração esses eixos norteadores, pretende-se 
que as crianças adquiram experiências que: 
I - Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, 
corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos 
da criança. 
II - Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários 
gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical. 
III - Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e 
escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos. 
IV - Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações 
espaço temporais. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e IV.   c) Somente I e III. 
b) Somente I e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
50 - A educação infantil, sendo a primeira etapa da educação básica visando cumprir sua função sociopolítica e 
pedagógica deve oferecer recursos para que as crianças usufruam dos seus direitos civis, humanos e sociais. E 
para a efetivação de seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão 
prever condições para que se desenvolva o trabalho coletivo e para que se mantenha a organização de materiais, 
espaços e tempos. Com isso a proposta pedagógica tende a assegurar: 
I - A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. 
II - A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, lingüística, ética, estética e 
sociocultural da criança. 
III - A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de 
organização. 
IV - O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão 
democrática e a consideração dos saberes da comunidade. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Somente I, II e IV.   c) Somente I e III. 
b) Somente I e IV.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 







