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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 045/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PARANÁ

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa do Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 01 (uma) questão de Redação e 44 (quarenta e quatro) questões objetivas,  

numeradas de 01 a 44, sendo:

• 08 de Língua Portuguesa;

• 08 de Matemática;

• 08 de Fundamentos da Educação; e

• 20 de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas  
e Folha de Redação, únicos documentos válidos para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas, na Folha de Redação ou 
aquelas emanadas pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas, sua Folha Folha de  

Redação e sair da sala após às 14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas, a  
Folha de Respostas devidamente assinada e a Folha de Redação.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e a sua Folha de Redação e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E 41 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E 42 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E 43 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E 44 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E



Página 2

REDAÇÃO

TEXTO

“[...] São muitas as questões que esperam a intervenção da presidente eleita. A população enfrenta problemas 

crônicos em várias áreas vitais como saúde, educação, saneamento, segurança pública e meio ambiente, para 

ficar apenas em alguns [...] São muitas as tarefas  e os desafios a serem vencidos. Mas é animador ver a 

mobilização em torno de um processo que resultou numa festa da democracia. Agora é arregaçar as mangas e 

trabalhar. O primeiro pleito com Ficha Limpa e com uma mulher presidente entra para a história do Brasil.”

(Editorial do Jornal Correio do Povo - 1º de novembro de 2010 - Porto Alegre-RS)

A partir das informações presentes no fragmento acima, redija um texto de dissertativo, de 15 a 20 linhas, 
apontando quais, sob o seu ponto de vista, dentre os problemas crônicos citados, são as prioridades a serem 
resolvidas pela presidente Dilma Rousseff.
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ATENÇÃO:
• utilize o espaço acima para rascunhar seu texto;
• a versão definitiva deverá ser transcrita para a Folha de Redação;
• não faça nenhum tipo de marca, sinal ou assinatura que possa identificá-lo na Folha de Redação.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo.

O PREÇO DA IGNORÂNCIA

 Ao longo dos últimos anos, os melhores cérebros do país têm buscado compreender as razões que 
levaram o Brasil, no passado apontado como uma nação fadada ao sucesso, a transformar-se numa espécie 
de lanterninha na corrida global pela prosperidade. Um grupo de pesquisadores do Banco Mundial  acaba de 
fornecer uma peça-chave para decifrar parte da  questão. O banco concluiu um alentado estudo, ao qual 
EXAME teve acesso, sobre as condições dos principais países emergentes para inserir-se na sociedade do 
conhecimento,  considerada  o  estágio  mais  avançado  do  capitalismo.  O resultado  não  poderia  ser  mais 
revelador.  O sistema de  ensino   brasileiro  levou uma surra –  foi  o  pior  colocado em toda  a  amostra 
analisada, que inclui China, Índia, México e Rússia, entre outros. A constatação diz respeito diretamente às 
chances  que  o  país  tem  de  virar  o  jogo na  competição  internacional,  na  qual  vem  cedendo  espaço 
sistematicamente.  “Há  muito  tempo,  sabemos  que  as  deficiências  do  Brasil  na  educação  afetam  a 
distribuição  de  renda  e  o crescimento pessoal  dos  indivíduos”,  diz  Alberto  Rodríguez,  especialista  em 
educação do Banco Mundial e coordenador do estudo. “Com a pesquisa, ficou claro que essas deficiências 
também provocam a perda de competitividade do país em relação a economias com as quais disputa o 
mercado global.” Tradução: enquanto a educação brasileira não der um salto qualitativo, o país continuará 
patinando – e  comendo poeira dos rivais. “Não tenho a menor dúvida de que o baixo crescimento do PIB 
brasileiro nos  últimos anos está  intimamente associado à baixa qualidade do ensino”,  diz  o economista 
americano Edward Glaeser, professor da Universidade Harvard e estudioso dos efeitos da educação sobre o 
desenvolvimento das sociedades. “A educação é um dos motores do crescimento, e no Brasi1 esse motor 
funciona mal.”

O fato, mostrou a pesquisa, é que o brasileiro aprende muito pouco na escola. Carrega por toda a vida 
uma herança  pesada,  materializada  na  forma  de  despreparo  e  ignorância  –  e  essa  herança  tende  a  ser 
repassada para a geração seguinte. Quando se analisam os dados sobre o desempenho brasileiro no terreno 
da educação, a primeira deficiência que salta aos olhos é o número de anos passados nos bancos escolares. O 
brasileiro estuda em média cinco anos, contra 11 do coreano, nove do argentino e dez da população da 
maioria dos países desenvolvidos. Estima-se que, se os brasileiros permanecessem na escola os 12 anos que 
ficam os americanos, a renda nacional seria mais que o dobro da atual. “A maioria dos brasileiros abandona a 
escola ainda na infância, especialmente por causa da repetência, que atinge uma taxa inacreditável de 21 % 
dos alunos”, diz Rodríguez, do Banco Mundial. Levantamentos mostram que, a cada hora, 31 estudantes 
brasileiros  desistem de estudar.  Nos anos 90,  foi  feito  um esforço para  manter  as  crianças  na escola  e 
ocorreram avanços, mas em ritmo aquém do necessário. Segundo estudo da Unesco, mantido o passo atual, 
o Brasil demorará mais de 30 anos para alcançar o nível educacional que as maiores economias têm hoje. É 
uma realidade assustadora no momento em que o mundo demanda gente cada vez mais capacitada e que 
economias como a chinesa ou a indiana – concorrentes diretas do Brasil – fazem um esforço hercúleo para 
educar  e  preparar  parte  de  sua  população  para  o  mercado  global.  “O  emprego  do  século  21  requer 
habilidades  mentais”,  diz  Célio  da Cunha,  representante  da Unesco no Brasil  para  a  área  de educação. 
“Exige raciocínio rápido,  capacidade de interpretação e  de análise  da informação.  Atributos  que só são 
adquiridos com ensino de qualidade.” 

Ainda que o país passe a reter os jovens por mais tempo nas salas de aula, teria pela frente um desafio 
que, à primeira vista, pode parecer elementar: garantir que os alunos efetivamente aprendam e fazer com que 
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esse aprendizado vire riqueza. Atualmente, a maioria das crianças das escolas públicas se transforma em 
profissionais medíocres. Em 2003, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico identificou que 55% 
dos alunos matriculados na 4ª série do Ensino Fundamental eram praticamente analfabetos e mal sabiam 
calcular. Na 8ª série, menos de 10% dos estudantes haviam adquirido competência para elaborar textos mais 
complexos. Como consequência, cerca de 75% dos adultos têm alguma deficiência para escrever, ler e fazer 
contas, o que acarreta um efeito devastador sobre sua capacidade de se expressar. “O que está acontecendo 
nas nossas escolas é estarrecedor”, diz Paulo Cunha, presidente do grupo Ultra. (…)

(SALOMÃO, Alexa. In: EXAME, 27 set. 2006, p. 21-23). Disponível em: 

<http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/materias_297806.shtml>. Acesso em: 05/11/2010.

Questão 01
De acordo com o texto,  tendo em vista  as consequências acerca do estado de ignorância do brasileiro, 
considere as afirmações abaixo.

I. Os jovens brasileiros não têm condições de enfrentar a concorrência no mercado de trabalho.
II. O Brasil é um país pouco competitivo no cenário internacional.
III. A probabilidade de o Brasil vir a fazer parte da sociedade do conhecimento é mínima.
IV. O Brasil possui um desempenho insignificante quanto ao seu crescimento econômico e social.

 
Está(ão) correta(s):

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

Questão 02 
A partir das ideias apresentadas no texto como um todo, analise as afirmativas abaixo, assinalando com V 
a(s) verdadeira(s) e com F a(s) falsa(s):

I. O pouco tempo de escolaridade do brasileiro é o responsável pelo baixo desempenho econômico do 
país.

II. A pequena participação, no mercado de trabalho, de mão de obra especializada é resultado direto da 
baixa qualidade do ensino.

III. A baixa qualidade da aprendizagem no Brasil é resultado, exclusivo, do pouco tempo de escolaridade 
da população.

IV. A qualidade da educação no Brasil  não contribui para desenvolver as habilidades mentais  que o 
mercado de trabalho exige.

V. A inserção do Brasil no mercado internacional depende de medidas que valorizem a educação, com 
investimento na sua qualidade.

 
A sequência correta é:

A) F V F V V.
B) V F F V F.
C) F F V F V.
D) V F V V V.
E) F V F F F
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Questão 03
No decorrer  do texto,  há citações  de opiniões  de diferentes  especialistas  em educação.  Considerando a 
argumentação geral do texto, é correto afirmar que esses depoimentos:

A) apresentam-se redundantes, tendo em vista que todos ressaltam o mesmo ponto de vista sobre os 
problemas educacionais brasileiros.

B) reforçam o ponto de vista do autor do texto, uma vez que são argumentos de autoridade.
C) demonstram que o autor do texto sente-se inseguro ao tratar do assunto, motivo pelo qual recorre a 

fontes autorizadas.
D) revelam-se meros enfeites retóricos, perfeitamente dispensáveis.
E) reforçam a natureza do texto dissertativo-argumentativo.

Questão 04 
Em relação ao do uso das expressões, em negrito no texto, “levou uma surra”, “virar o jogo”  e “comendo 
poeira dos rivais” , pode-se afirmar que:

I. Há um descompasso entre a natureza do texto, seus objetivos e o uso dessas expressões.
II. Essas expressões, típicas de um campo semântico relativo a situações de competição, adequam-se ao 

ponto de vista a partir do qual a educação é tratada.
III. O  uso  dessas  expressões  aproxima  o  texto  de  uma  linguagem  coloquial,  consequentemente, 

favorecendo a relação leitor/texto.
Está(ão) correta(s) apenas:

A) I.
B) II. 
C) I e II.
D) II e III.
E) I e III.

Questão 05
Observe o trecho: “Segundo estudo da Unesco, mantido o passo atual, o Brasil demorará mais de 30 anos  
para alcançar o nível educacional que as maiores economias têm hoje.” 
Considerando  a  relação  sintático-semântica  entre  os  períodos,  a  oração  reduzida  destacada  indica  uma 
circunstância de:

A) Tempo.
B) Condição.
C) Proporção.
D) Consequência.
E) Causa.

Questão 06
Nas opções abaixo o emprego da regência está adequado, conforme a norma culta, exceto em:

A) O novo professor agregou-se logo ao grupo.
B) O auxiliar administrativo inseriu os dados no computador.
C) A menina agradeceu os primos o presente.
D) A situação de preconceito ocorrida influiu na decisão do conselho.
E) Eu entreguei o requerimento ao diretor.
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Questão 07
Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com a norma gramatical.

A) Em boa parte dos lares brasileiros, a assinatura de novos canais a cabo são decididos em conversa de 
família.

B) A maioria dos americanos estavam plenamente satisfeitos com suas escolas.
C) 90% dos professores se considera bem preparados para a tarefa.
D) A classe média  —  à qual pertence a maior parte dos pais —  se animam com as quadras esportivas e 

a limpeza.
E) Houveram muitos debates durante a Conferência sobre o Meio Ambiente.

Questão 08 
No excerto: “A fagulha de mudança pode ser acendida com a constatação de que as escolas que pais, alunos 
e professores tanto elogiam são as mesmas que devolvem à sociedade jovens incapazes de ler e entender um 
texto, que se embaralham com as ordens de grandeza [...]” 

(Você sabe o que estão ensinando a ele. VEJA, 20 ago. 2008. p. 74)

 Os pronomes destacados no trecho acima substituem, respectivamente, os termos
A) escolas; jovens.
B) pais, alunos e professores; texto.
C) pais, alunos e professores; jovens.
D) escolas; ordens.
E) escolas; texto.

MATEMÁTICA

Questão 09
Em uma pesquisa para saber qual é o esporte preferido dos alunos de uma classe, 2/3 dos alunos elegeram o 
futebol, enquanto a metade do restante escolheu o voleibol. O número de alunos que não escolheu nenhum 
desses esportes foi 9. O número de alunos da classe é:

A) 54

B) 45

C) 40

D) 35

E) 36

Questão 10
A planta de uma casa foi feita na escala 1/50, o que significa que cada cm no desenho representa 50 cm no 

real. As dimensões do desenho são (18 x 20) cm. Então podemos afirmar que a área real da casa é:

A) 80 m2

B) 90 m2

C) 120 m2

D) 180 m2

E) 360 m2
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Questão 11
Um carro é  vendido nas seguintes  condições:  uma entrada de R$ 4.000,00 e  24 prestações mensais  de 

valores crescentes. A primeira prestação é de R$ 500,00; a segunda de R$ 520,00; a terceira de R$ 540,00,  

ou seja, na prestação anterior sempre são acrescentados R$ 20,00. Qual o total pago pelo carro?

A) R$ 12.480,00

B) R$ 16.480,00

C) R$ 17.520,00

D) R$ 21.520,00

E) R$ 26.480,00

Questão 12
O preço à vista de uma mercadoria é R$ 5.000,00. Esta mercadoria poderá ser paga em três parcelas mensais 

consecutivas numa taxa de juros compostos de 4% ao mês, vencendo a primeira 30 dias após a compra. 

Sabendo que a primeira parcela será de R$ 1.200,00 e a segunda de R$ 2.160,00, encontre o valor da terceira 

parcela.

A) R$ 2.200,00

B) R$ 2.120,00

C) R$ 2.264,32

D) R$ 1.680,00

E) R$ 2.080,00

Questão 13
Uma colônia de bactérias dobra de volume a cada minuto. Se são necessários 90 minutos para a colônia 

ocupar totalmente um tubo de ensaio, quanto tempo é necessário para ocupar apenas metade do tubo?

A) 89 minutos.

B) 88 minutos.

C) 87 minutos.

D) 86 minutos.

E) 45 minutos.
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Questão 14
Dois casais foram a um restaurante. O primeiro pagou R$ 40,00 por 2 pizzas e 1 refrigerante. O segundo, por 

ter um filho, pagou R$ 62,00 por 3 pizzas e 2 refrigerantes. Então o preço pago por cada pizza é:

A) R$ 15,00

B) R$ 16,00

C) R$ 17,00

D) R$ 18,00

E) R$ 19,00

Questão 15
Uma pessoa pretende comprar frangos, porcos e cabras, para criar em sua fazenda. Cada um destes animais 

custa,  respectivamente,  R$ 10,00;  R$ 100,00;  e  R$ 200,00.  A pessoa  dispõe  de  R$ 2.000,00,  e  deseja 

comprar exatamente 100 animais. Quantos animais de cada espécie poderá comprar? 

A) 1 porco, 10 cabras e 89 frangos.

B) 1 cabra, 9 porcos e 90 frangos.

C) 1 frango, 9 cabras e 90 porcos.

D) 33 frangos, 33 cabras e 34 porcos.

E) 2 cabras, 8 porcos e 90 frangos.

Questão 16
Ao serem retirados 1.200 litros de água de uma caixa d’água de forma cúbica, o nível da água baixa 30  

centímetros. A capacidade da caixa em litros é:

A) 4.000 litros

B) 6.000 litros

C) 8.000 litros

D) 9.600 litros

E) 36.000 litros
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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO

Questão 17
O Ensino Fundamental, no Brasil, atualmente, tem a duração de:

A) 04 anos.
B) 09 anos.
C) 06 anos.
D) 07 anos.
E) 14 anos.

Questão 18
O trabalho pedagógico na perspectiva da escolarização supõe dois níveis de organização:

A) a organização da sala de aula e a organização dos alunos.
B) a organização da sala de aula e a organização das famílias.
C) a organização global da escola e a organização dos conselhos escolares.
D) a organização da escola e a organização dos servidores
E) a organização da sala de aula e a organização global da escola.

Questão 19
A avaliação da aprendizagem tem as seguintes funções básicas:

A) diagnóstica, punitiva e classificatória.
B) classificatória, seletiva e somativa.
C) prognóstica, seletiva e uniformizadora.
D) diagnóstica, reguladora e somativa.
E) seletiva, somativa e sancionadora.

Questão 20
Abordagens  da  literatura  didática  brasileira  dão  conta  dos  níveis  macro  e  micro  de  planejamento.  O 
planejamento no nível macro refere-se:

A) às políticas públicas de educação, de caráter governamental.
B) às propostas curriculares de área, produzidas na escola.
C) ao projeto político-pedagógico da escola.
D) ao plano de desenvolvimento da escola.
E) aos planos de ensino de disciplinas, elaborados pelo professor.

Questão 21
Segundo Libâneo, pensar e atuar no campo da educação, enquanto atividade social prática de humanização 
das pessoas, implica responsabilidade social e ética de dizer não apenas o porquê fazer, mas o quê e como 
fazer. Isso envolve necessariamente uma tomada de posição pela pedagogia.
Nesse  sentido,  duas  grandes  correntes  pedagógicas  (liberais  e  críticas)  elaboraram  ideias  sobre  o 
planejamento. Sobre as ideias dessas correntes, é correto afirmar que:

A) pedagogias  críticas,  no  bojo  do  debate  sobre  a  qualidade  total,  fizeram  ressurgir  a  questão  do 
planejamento gerencial.

B) as pedagogias críticas assumiram um caráter eminentemente propositivo e pragmático, deixando a 
análise das práticas em um segundo plano.
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C) o planejamento participativo, contribuição das pedagogias críticas, baseava-se na tese da democracia 
da comunidade escolar.

D) ao dar ênfase aos interesses, necessidades morais e capacidades cognitivas dos alunos, as pedagogias 
marxistas fazem o planejamento perder importância.

E) as  práticas  de  planejamento  tecnicistas  foram elogiadas  por  serem democráticas  e  defenderem a 
autonomia e o fortalecimento do trabalho docente.

Questão 22
O Plano Nacional de Educação tem como objetivos gerais para a educação brasileira:

I. a elevação global do nível de escolaridade da população.
II. a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis.
III. a redução das desigualdades sociais e regionais.
IV. a redução das desigualdades no tocante ao acesso, à permanência e ao sucesso.
V. a democratização da gestão do ensino público.

Estão corretas:
A) Apenas I, II e III.
B) Apenas I, III e IV.
C) Apenas II, III e IV.
D) Apenas II, IV e V.
E) Todas.

 Questão 23
Estudioso da  “natureza social” do ser humano, que, desde o berço, vive rodeado por seus pares em um 
ambiente impregnado pela cultura, Vygotsky defendeu que o desenvolvimento da inteligência se dá:

A) em ciclos concêntricos conforme a faixa etária.
B) pelo processo de interação social.
C) pela aquisição de conhecimentos.
D) por meio do desenvolvimento de habilidades.
E) a partir da obtenção da capacidade de abstração.

Questão 24
As crianças,  nas  suas  respostas,  oferecem imensas  possibilidades  de análise  em termos  de perspectivas 
diferenciadas e/ou contraditórias às do adulto sobre fenômenos que estão sendo estudados. A postura do 
professor  frente  às  alternativas  de  solução  construídas  pelo  aluno  deveria  estar  comprometida  com 
concepção de erro “construtivo”, o que significa considerar que o conhecimento produzido pelo educando, 
num dado momento de sua experiência de vida, é um conhecimento em processo de superação.

Isso vale dizer que:
A) o conhecimento correto não existe, pois há sempre a possibilidade do erro.
B) o acerto não tem importância no processo de ensino-aprendizagem.
C) o conhecer correto, ter a certeza e o erro fazem parte do processo de conhecimento.
D) o movimento de procurar o conhecimento só se dará a partir do erro.
E) o caminho para se obter o conhecimento correto é negar o erro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 25
Considere os enunciados I e II, extraídos de MORAES, Adriana Dihl. Literatura e linguagem na primeira 
infância.

I - As crianças enfrentam alguns problemas quando ainda não têm formadas as expressões básicas para a  
comunicação com as pessoas que as rodeiam. A aprendizagem das palavras necessita de muitos esforços:  
aprender a ouvir o outro, aprender o significado das coisas, imitar o adulto, fazer parte de um contexto no  
qual o adulto lhes dá o suporte para adquirir a linguagem.

II - A simples competência de perguntar e responder para os adultos é formada a partir dos significados que  
as crianças estabelecem sobre o que desejam saber.

(Disponível em <http://www.revistapatio.com.br/conteudo_exclusivo_conteudo.aspx?id=27>, acesso em 19/11/2010, 12:07):

Considerando os enunciados anteriores, identifique a alternativa correta:
A) I é verdadeiro e II é falso.
B) Ambos são verdadeiros e II exemplifica I.
C) I e II são verdadeiros, mas não se inter-relacionam.
D) I é falso e II é verdadeiro.
E) II contradiz I.

Questão 26
Considere este enunciado: É fundamental socializar a linguagem e o pensamento no sentido da cooperação.  
A linguagem da criança não depende apenas de seu desenvolvimento, mas também do tipo de relação que  
ela mantém com o adulto em seu meio. (MORAES, 2010).

Por isso, na Educação Infantil:
A) para  aprender  conceitos,  generalizações,  conhecimentos,  a  criança  deve  formar  ações  mentais 

adequadas.
B) para que uma ação tenha significado para um sujeito, é necessário que ela seja produzida por um 

motivo.
C) os  conceitos  científicos  –  matéria-prima  da  escola  –  trazem  em sua  formulação  as  ações  mais 

complexas do pensamento humano.
D) as  brincadeiras  auxiliam  as  crianças,  para  que  vão  internalizando  alguns  saberes  aprendidos  e 

exercitados em grupo com o auxílio da professora, de maneira a incluí-los em um grupo com códigos 
já convencionais e de entendimento geral do novo grupo social formado.

E) a  possibilidade  de  desenvolvimento  humano  via  educação  escolar  está  na  aquisição  dos 
conhecimentos, mas não no acúmulo de informações.

http://www.revistapatio.com.br/conteudo_exclusivo_conteudo.aspx?id=27
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Questão 27
Para uma determinada criança, a palavra "budi" pode significar "Quero colo"; "didio" pode ser chupeta ou 
bico; "xaxaxa" pode querer dizer bolacha. Quando ela se vê em sala de aula com colegas que usam outros 
códigos para se comunicar pode ficar confusa; nessa situação o mais importante é:

A) contar histórias, relatar acontecimentos da vida cotidiana, pois isso distrai as crianças.
B) deixar as crianças falarem sobre o que quiserem, mesmo que não sejam entendidas.
C) a interação com o educador, pois oportuniza, além da explicação, a aprendizagem de modo simples, 

por meio da imitação da fala dos adultos.
D) cantar muito, ensinar rimas e trava-línguas, pois isso internaliza a cultura do grupo social.
E) decifrar  bilhetes  e  cartazes,  ler  rótulos,  estabelecer  hipóteses,  sempre  a  pedido  dos  adultos, 

adquirindo a oportunidade de exercitar a linguagem, de modo formal, além de aperfeiçoá-la.

Questão 28
No que se refere à organização dos espaços, para a Educação Infantil,
SE, 
I - Quando muito pequena, a criança age diretamente sobre o meio humano, utilizando-se das pessoas para  
se inserir em seu contexto social; na medida em que conquista autonomia motora, em que adquire padrões  
de linguagem mais avançados, conquista recursos cada vez mais refinados para interagir com a cultura e  
com o mundo que a rodeia. 

ENTÃO,
II –  Enquanto para os pequenos da creche e do maternal as áreas onde podem correr, saltar, rolar são  
fundamentais, para os maiores que já frequentam os níveis IV e V, esse espaço talvez seja reduzido, dando  
lugar a outras atividades, como pintar, desenhar, brincar de faz de conta e de fazer barraca.

A) I e II são verdadeiros e I fundamenta a ação pedagógica planejada a partir de II.
B) I é verdadeiro e II é falso.
C) I é verdadeiro, mas não tem relação com II.
D) I é falso e II é verdadeiro, sendo que II explica I.
E) Apenas II é verdadeiro e orienta a ação pedagógica da Educação Infantil.

Questão 29
A discussão  sobre  a  importância  do  espaço no desenvolvimento  infantil  tem,  nas  diversas  correntes  da 
psicologia, um suporte fundamental. Wallon (1989) e Vygotsky (1984), que defendem a perspectiva sócio-
histórica de desenvolvimento, relacionam afetividade, linguagem e cognição com as práticas sociais. Desse 
modo, na visão de ambos, o meio social é fator preponderante no desenvolvimento dos indivíduos.
Assim, na Educação  Infantil, planejar a vivência no espaço implica em:

A) realizar  a  ação  didática  em espaços  fixos  e  repetidos,  fundamentada  na  idéia  de  que  a  criança 
primeiramente necessita ter a percepção de seu corpo inteiro e seu espaço.

B) propor  conteúdos  dos  campos  da  linguagem,  socialização,  alfabetização,  noções  e  conceitos 
matemáticos.

C) indagar o currículo e propor mudanças à prática pedagógica.
D) acreditar que a brincadeira é a mais indicada forma de aprender, mas que não se pode abrir mão dos 

brinquedos convencionais, mesmo com imaginação e criatividade.
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E) prever que atividades são fundamentais para a faixa etária a que se destina, adequando a colocação 
dos móveis e dos objetos que contribuirão para o pleno desenvolvimento das crianças.

Questão 30
Observe  a  figura  e  identifique  a  alternativa  que  a  interpreta,  no  contexto  dos  princípios  que  regem a 
Educação Infantil.

A exploração dos objetos e das brincadeiras se baseia na ideia de que, brincando, a criança:
A) adquire o conhecimento abstrato sobre o mundo.
B) desenvolve a capacidade de imaginar, insere-se na cultura e na sociedade, aprendendo a conviver.
C) adquire a cultura formal, principal objetivo dessa fase de educação escolar.
D) tem a oportunidade de ter contato com o conhecimento científico.
E) valoriza a escola da região onde está inserida.

Questão 31
Ana Lucia desenvolveu um projeto com sua turma de Educação Infantil, que envolveu, entre outras, as 
atividades listadas a seguir:

I. rodas de conversa enfocando a irmandade dos homens, que todos somos iguais;
II. confecção de fantoches com perfil afro;
III. construção de retrato étnico da turma: produção de mural com fotos e frases que traduzem as 

características étnicas e culturais das crianças;
IV. construção de maquete de um quilombo;
V. confecção de chocalhos, atabaque e berimbau.

Pode-se afirmar que Ana Lucia, nesse projeto, atendeu aos princípios norteadores da Educação Infantil:
A) éticos, políticos e estéticos.
B) históricos, musicais, comunicativos.
C) diversidade, multiculturalismo.
D) democracia, liberdade, autonomia.
E) livre expressão artística e cultural.

Questão 32
O planejamento é o instrumento que ajuda na organização do diálogo entre as expressões infantis e a cultura 
vigente no mundo social mais amplo. Além disso, ele também contribui para que o professor possa contornar 
dificuldades de organização do trabalho, como por exemplo:

http://lh6.ggpht.com/_8Ke20YkxmEI/TLTxZTtkrBI/AAAAAAAAC3M/AOVXOhkNYLc/s1600-h/Imagem0785.jpg
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A) limitada formação do docente.
B) problemas de relacionamento com a equipe pedagógica.
C) se há muitas crianças e pouco material, pouco espaço, dentre outras.
D) falta de conhecimento das políticas públicas.
E) dificuldade de troca com outras instituições similares.

Questão 33
Para implantar este modelo de educação infantil que educa e cuida devemos, pois, afastar duas concepções  
inadequadas:  a concepção de que educar é  apenas instruir  e  alimentar  a cabeça através  de lições  ou  
ensinamentos; e de que cuidar é um comportamento que as mulheres desenvolvem naturalmente em suas  
casas. (ROSEMBERG, 1997, p. 23).

O que ROSEMBERG está querendo afirmar é que:
A) ser profissional de educação infantil requer apenas um jeito especial para se relacionar com crianças, 

que as mães já possuem naturalmente.
B) para trabalhar na Educação Infantil, é irrelevante formação profissional específica.
C) a  instituição  que  oferta  a  Educação  Infantil  tem  o  dever  específico  e  único  de  proporcionar 

alimentação adequada e carinho às crianças.
D) educar  e  cuidar  crianças  pequenas  em  instituições  coletivas  é  uma  habilidade  profissional  que 

necessita ser aprendida e de condições de trabalho adequadas para se expressar. 
E) o cuidar e educar se resumem em alimentar e acolher carinhosamente a criança.

Questão 34
O parquinho e a  brinquedoteca  são lugares  que  propiciam às  crianças  entrarem no mundo da fantasia,  
estimulando a criatividade e dando possibilidades a elas de construírem símbolos, cenários, personagens ou 
qualquer coisa que desejarem, desde animais a super-heróis. Por isso, esses espaços devem ser otimizados na 
Educação Infantil, pois oportunizam vivenciar o faz de conta. 

Isso porque:
A) precisam da orientação direta do professor para que as crianças não se machuquem.
B) só devem ser utilizados em momentos de flexibilização curricular.
C) são lugares de brincadeiras espontâneas, resumindo-se em entretenimento, embora isso também seja 

necessário nessa faixa etária.
D) são espaços que dispensam planejamento de atividades, por parte dos professores.
E) permitem a interação entre as crianças, estimulando inclusive a exploração de todas as linguagens.

Questão 35
A brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação, o que implica que aquele que brinca tenha o  
domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver consciência da diferença existente  
entre a brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu conteúdo para realizar-se. Nesse sentido, para  
brincar  é  preciso  apropriar-se  de  elementos  da  realidade  imediata  de  tal  forma a  atribuir-lhes  novos  
significados.  Essa  peculiaridade da brincadeira  ocorre  por  meio  da  articulação entre  a  imaginação  e  
imitação da realidade. (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil)
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A brincadeira a que se refere o enunciado anterior se concretiza, entre as crianças, em síntese:
A) pela amarelinha.
B) pelos jogos com regras.
C) por jogos orientados pelo professor.
D) pelo “faz de conta”.
E) pelo movimento rápido e frequente.

Questão 36
Muitas vezes, apesar de termos planejado, lidamos com situações imprevistas. Principalmente no trabalho 
com a criança pequena, estamos diante  da infância que é um outro: aquilo que, sempre além de qualquer  
tentativa  de  captura,  inquieta  a  segurança  de  nossos  saberes,  questiona  o  poder  de  nossas  práticas.  
(Larrosa, 2003) Por isso, o imprevisto é previsto...

Identifique a alternativa em que o planejamento antecipa “o imprevisto”:
A) estar abertos para uma abelha que entra pela janela...
B) aproveitar para explorar a temática da chuva que cai...
C) chamar a atenção para o sol que se esconde atrás das nuvens...
D) discutir sobre o sentimento por uma avó que se foi, o brinquedo que quebrou...
E) organizar espaços com diferentes materiais, para contornar situações...

Questão 37
Leia os fragmentos de textos I e II, para responder à questão 37.

I - Elaborar um “planejamento bem planejado” no espaço da educação infantil significa entrar na relação  
com as crianças, mergulhar na aventura em busca do desconhecido, construir a identidade de grupo junto  
com as crianças. Assim, mais do que conteúdos da matemática, da língua portuguesa e das ciências, o  
planejamento na educação infantil é essencialmente linguagem, formas de expressão e leitura do mundo que  
nos rodeia [...] (OSTETTO, 2000, p. 190)

II - Imagine que, ao pedir às crianças para desenharem o que mais gostaram de uma história contada, elas  
se atropelassem na mesa. Não cabe todo mundo! Para enfrentar a situação descrita, a professora poderia  
planejar uma estratégia diferente: oferecer também outros recursos para que cada criança expresse o que  
mais gostou da história.

Da leitura dos dois enunciados, é correto inferir:
A) I e II são verdadeiros, sendo que II  exige um planejamento de espaços.
B) I e II são verdadeiros, sendo que I refere-se apenas ao planejamento de tempos.
C) I e II são verdadeiros, mas referem-se à concepções diferentes de planejamento.
D) I é falso e II é verdadeiro.
E) I e II contradizem as teorias de educação infantil.
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Leia os relatos seguintes intitulados “Cena 01 e Cena 02”, para responder às questões de nº 38, 39 e 40.

CENA 01:
Joana é professora de um grupo de 18 crianças de 4 anos. Quando chegam na escola, as crianças sentam  
no corredor e ficam esperando todos os outros amigos chegarem para que possam entrar na sala juntos, de  
forma organizada. Na sala, ao iniciar a rotina, fazem uma roda, onde cada criança fala por sua vez, sempre  
na mesma ordem. Em seguida, a professora faz a chamada, pedindo que cada criança coloque o seu nome  
no quadro de pregas. Depois, convida uma criança para preencher a “janelinha do tempo”, perguntando se  
chove  ou  faz  sol  lá  fora.  Como  é  o  dia  da  árvore,  em  seguida  a  professora  entrega  um  desenho  
mimeografado com uma árvore. Como não há mesas e cadeiras para todos, três crianças dividem a sua  
cadeira com um amigo. Enquanto as crianças pintam, a professora está na sua mesa, preenchendo uns  
papéis. Chega a hora do lanche. As crianças fazem uma fila e vão para o refeitório. O cardápio é banana. A  
professora descasca as bananas e coloca uma em cada prato.  Depois do lanche,  as crianças saem em  
correria para o pátio. Joana tenta controlar as crianças, mas num minuto já estão todas lá fora. Enquanto  
brincam no pátio, a professora fica vigiando para que não se machuquem. Depois, voltam para a sala e  
Joana conta uma história, cada um pega a sua mochila e vai para casa.

CENA 02:
Maria trabalha na mesma escola de Joana e também com um grupo de 18 crianças de 4 anos. Quando  
chegam, as crianças penduram a mochila e podem entrar na sala. Maria organiza a cada semana diferentes  
materiais em cima das mesas (arrumadas em pequenos grupos) para que as crianças possam explorar nesse  
momento. Num conjunto de mesas há gibis. Noutro, tampinhas plásticas e caixas de papelão; ainda noutro,  
massa de modelar. Maria organizou a sala fazendo um canto com bonecas, panelinhas e móveis feitos com  
papelão. Também no corredor (para aproveitar o espaço que é pequeno na sala) ela colocou uma prateleira  
com alguns jogos que podem ser usados nesses momentos. As crianças se distribuem livremente nessas  
atividades até que todas cheguem. Então, ela faz uma roda, onde a cada dia alguns amigos contam coisas  
que fizeram em casa, planos para o futuro. Maria está sempre atenta para que todos participem, mas não é  
obrigatório falar todos os dias. Em seguida, ainda na roda, ela lembra às crianças o que tinham combinado  
para terminar naquele dia: a confecção de alguns ônibus com sucata. No dia anterior, cada um juntou com  
cola e fita adesiva diferentes tipos de caixa e objetos para fazer seu ônibus. Faltava pintar. Mas não havia  
lugar para todo mundo, pois só tinham três potes de tinta. Então combinaram que cada três crianças iriam  
pintar,  enquanto as outras jogariam ou desenhariam (elas pegaram os jogos da memória e os quebra-
cabeças na prateleira do corredor). Na hora do lanche, foram juntas para o refeitório (a regra é ninguém se  
separar, mas não precisa fazer fila). Maria sugere que descasquem suas bananas e se sirvam sozinhos. Em  
seguida,  vão  para  o  pátio.  Maria  leva  o  giz  para  fazer  amarelinha  no  chão.  Ela  também se  diverte  
brincando.  Enfim,  voltam  para  a  sala,  uma  história  é  contada  por  uma  das  crianças,  eles  fazem  
combinações para o dia seguinte e tchau!

Questão 38
Identifique a alternativa que se refere à atitude da professora Joana.

A) Envolve as crianças no planejamento da aula.
B) Educa para a autonomia.
C) Desenvolve aprendizagens significativas.
D) Desenvolve um trabalho pedagógico sem espaço para a identidade das crianças.
E) Planeja, levando em conta o perfil da turma e os objetivos da Educação Infantil.
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Questão 39
A análise das cenas (1 e 2) permite inferir que, no trabalho pedagógico descrito, há:

A) respeito à individualidade das crianças, prevenindo um cotidiano enfadonho e repetitivo, na situação 
descrita na Cena 01. 

B)  organização e disciplina irrepreensível no contexto da Cena 01. 
C) planejamento para diversificar as propostas e contornar os obstáculos, na Cena 01.
D) falta de autoridade da professora Maria, deixando as crianças fazerem o que querem.
E) planejamento, servindo para garantir a qualidade de vida e o calor do encontro entre as crianças e 

delas com os adultos, na Cena 02.

Questão 40
O trabalho pedagógico desenvolvido no contexto da Cena 01:

A) favorece o contato da professora com as expressões das crianças e com as diferenças que compõem o 
grupo.

B) torna as experiências significativas, alegres e ricas.
C) usa o planejamento para diversificar as propostas e contornar os obstáculos.
D) tolhe a motivação das crianças, tendo que fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo, como estratégia 

para controlar um grupo grande, num espaço pequeno.
E) impede que surja algum imprevisto, ou um acaso, exigindo que se pare e se aprenda com ele.

Leia a descrição da Cena 03 para responder à questão 41.

CENA 03
Numa turma de 25 crianças de 5 anos a professora está aguardando algumas terminarem um desenho que  
havia solicitado. Quando a professora diz que será atividade livre, todos terminam rapidamente o que estão  
fazendo. Há uma diversificação de grupos. Várias brincadeiras surgem na sala. Num espaço aberto, onde  
normalmente fazem a rodinha, cinco meninos brincam de jogar pião. Eles fazem uma fila para organizar a  
brincadeira. O menino que está na vez de jogar, joga o pião e todos ficam observando. O próximo não sabe  
jogar e o amigo ensina como enrolar o pião e como jogar. O outro tenta. Não consegue muito bem da  
primeira vez e tenta novamente; os amigos vão incentivando e os que estão na fila aguardam a sua vez.  
(Barbosa, 2004)

Questão 41
Na Cena 03 ocorre:
I - A vivência da ética, no grupo, através das formas de participação esperadas, organizadas e permitidas às 
crianças; da possibilidade de se constituírem sujeitos responsáveis, autônomos, solidários e cooperativos.

II – A vivência do político, nas oportunidades de expressão, comunicação, respeito e comprometimento com 
o grupo.
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Identifique o correto.
A) Apenas o descrito em - I - realmente ocorre na Cena 3.
B) Ambos os princípios descritos em – I e II - permeiam a Cena 03.
C) O que se descreve em – II -  destoa do princípio político prescrito para a Educação Infantil.
D) O jogo de pião desrespeita a individualidade das crianças, pelo autoritarismo da fila.
E) A professora que planejou e desenvolveu a aula descrita na Cena 03, descuidou do compartilhamento 

de conhecimentos, entre as crianças.

Questão 42
Crianças  pequenas  são  seres  humanos  portadores  de  todas  as  melhores  potencialidades  da  espécie  [...] 
encantadas, fascinadas, solidárias e cooperativas, desde que o contexto ao seu redor e principalmente os 
adultos/educadores  saibam responder,  provocar  e  apoiar  o  encantamento  e  a  fascinação,  que  levam ao 
conhecimento, à generosidade e à participação. (Adaptado de Regina Alcântara de Assis, no Parecer CNE/CEB 22/98.)

Considerando-se o enunciado anterior, bem como os documentos legais sobre a Educação Infantil, sobre a 
avaliação, é correto afirmar que:

A) no contexto da Cena 03 não cabe avaliação.
B) a avaliação, na Educação Infantil, visa ao ingresso no Ensino Fundamental.
C) a avaliação, na Educação Infantil, deve permear toda a proposta pedagógica, de forma classificatória.
D) na Educação Infantil, a avaliação restringe-se ao acompanhamento e registro do desenvolvimento da 

criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. 
E) na Educação Infantil,  a responsabilidade dos educadores ao avaliar as crianças,  a si próprios e a 

Proposta Pedagógica, permitirá constante aperfeiçoamento das estratégias educacionais e maior apoio 
e colaboração com o trabalho das famílias.

Questão 43
Ao se relacionar harmoniosamente com a natureza, ao se apropriar dos saberes da cultura e transformá-los,  
as crianças irão se desenvolver física e afetivamente, bem como do ponto de vista cognitivo-linguístico,  
social,  ético e  estético,  construindo sua identidade,  autonomia e  formando-se como cidadãs.  (FARIA e 
SALLES, 2007, p. 48). 

Nesse sentido, no processo de aprendizagem da criança, é papel do professor de Educação Infantil:
A) proporcionar vivências educativas diversificadas, com objetivos claros e conhecer cada criança na 

sua individualidade.
B) repassar  os  conhecimentos,  mantendo  um  relacionamento  distanciado  com  os  alunos,  para  que 

desenvolvam a autonomia.
C) deixar as crianças à vontade, em brincadeiras espontâneas, para que tenham liberdade na escolha do 

que aprender.
D) estabelecer uma rotina organizada e inflexível, para moldar a criança aos comportamentos sociais, 

disciplinando-a.
E) planejar atividades sérias, para que a criança vá se acostumando com a rotina escolar. 
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Questão 44

Fonte: Nova Escola, Ed. Infantil, Ed. 234, agosto, 2010.

Considerando a relação entre Literatura e Educação Infantil, para desenvolver os comportamentos leitores e 
o gosto pela literatura desde cedo, é correto afirmar que:

A) deve-se ler para os pequenos, sem comentar a obra com eles.
B) o que importa é deixar-se levar pelas histórias sem nenhuma preocupação em "ensinar literatura". 
C) é essencial não deixar que manipulem os exemplares.   
D) o momento da leitura independe de postura adequada, entonação de voz e uso correto das ilustrações 

na condução da narrativa.
E) é irrelevante coletar as impressões da garotada, após a contação de histórias.




