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Cargo: PDI- Professor de Desenvolvimento Infantil 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda o que se pede. 
 
“Revendedores de carros usados anunciaram ontem em São 
Paulo uma queda de 20% nas vendas desde que começou a 
discussão sobre um possível racionamento de gasolina. Eles 
acreditam que com o aumento dos carros novos, previsto para 
este mês, apesar de a decisão ter sido adiada sine die, a 
situação poderá agravar-se. 
                           (Jornal do Brasil, Cad. 1. P. 1. 16/1/1977) 
 
01. O significado do latinismo “sine die” é: 
a) Para o dia seguinte. 
b) Para a próxima semana. 
c) Para o próximo mês. 
d) Sem data fixa. 
 
02. Quem prevê o aumento dos carros novos é/são: 
a) O Estado de São Paulo. 
b) O Jornal do Brasil. 
c) Os postos de gasolina. 
d) Os revendedores de carros usados. 
 
03. De acordo com a notícia, o aumento dos carros novos poderá 
ocasionar: 
a) Um aumento nos preços dos carros usados. 
b) Uma diminuição nas vendas de carros usados. 
c) Um aumento de 20% nas vendas de carros novos. 
d) Uma queda de 20% nos preços dos carros usados. 
  
04. Em “Os homens afirmam que a vida é uma constante luta 
entre o bem e o mal, o certo e o errado.”, temos a ocorrência de: 
a) Discurso direto. 
b) Discurso indireto. 
c) Discurso indireto livre. 
d) Não existe, na afirmação, nada referente a discursos. 
 
05. Ao transpormos o discurso direto para o indireto, na frase 
abaixo, obteremos apenas uma opção correta.  Assinale-a: 
“- Virão buscar o corpo ainda pela manhã?  - perguntou a viúva, 
aflita.” 
 
a) A viúva aflita perguntou se o corpo será buscado pela manhã. 
b) A viúva, aflita, perguntou-nos se viríamos buscar o corpo pela 

manhã. 
c) Eles perguntaram à viúva se poderiam buscar o corpo pela 

manhã. 
d) Pela manhã buscarão o corpo?- perguntou a aflita viúva. 
 
06. Ao transformarmos a frase abaixo utilizando o coletivo 
correspondente, obteremos: 
“Os religiosos, invariavelmente, reuniam-se às quintas-feiras.” 
a) O conclave, invariavelmente, reunia-se às quintas-feiras. 
b) O congresso, invariavelmente, reunia-se às quintas-feiras. 
c) A congregação, invariavelmente, reunia-se às quintas-feiras.  
d) A chusma, invariavelmente, reunia-se às quintas-feiras. 
 
07. Quanto à acentuação, a única alternativa que admite acento 
em todas as palavras é: 
a) Epitafio, despota, solicito (adj.), aqüifero. 
b) Futrica, parametro, vadio, xerox. 
c) Volatil, sensacional, rubrica, presidencia. 
d) Escritorio, champanha, biceps, angular. 
 
08. O plural da frase abaixo encontra-se corretamente grafado 
em: 
“Era um belo cavalo alazão.” 
a) Eram dois belos cavalos alazões. 
b) Eram belos cavalos alazãos. 
c) Eram uns belos cavalos alazãos. 
d) Eram belos cavalos alazões. 
 

09. A palavra ‘discussão” apresenta a seguinte transcrição 
fonética: 
a) /d/ /i//s/ /k/ /u/ /S/ /ã/ /o/ 
b) /d/ /i/ /s/ /c/ /u/ /S/ /ã/ /o/ 
c) /d/ /i/ /s/ /k/ /u/ /Ç/ /ã/ /o/ 
d) /d/ /i/ /s/ /c/ /u/ /s/ /ã/ /o/ 
  
10. A palavra “transposição” apresenta o seguinte sentido: 
a) Movimento para além de. 
b) Movimento mais para trás. 
c) Substituição, em lugar de. 
d) Posição em frente de. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais 
(RCNs), todas as atividades permanentes do grupo contribuem, 
de forma direta ou indireta, para a construção da identidade e o 
desenvolvimento da autonomia, uma vez que são competências 
que perpassam todas as vivências das crianças. Desse modo, 
todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto: 
a) A oferta permanente de atividades diversificadas em um 

mesmo tempo e espaço é uma oportunidade de propiciar a 
escolha pelas crianças.  

b) Organizar, todos os dias, diferentes atividades que auxilia o 
desenvolvimento da autonomia. 

c) Para que se possa garantir que as crianças tenham êxito em 
suas ações, é preciso conhecer as possibilidades de cada 
uma e delinear um planejamento que inclua ações ao mesmo 
tempo desafiadoras e quase impossíveis de serem realizadas 
por elas.  

d) As ações relacionadas ao asseio pessoal são outras 
possibilidades de atividades permanentes que auxiliam a 
independência das crianças, contribuindo para a sua 
autoestima. 

 
12. De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil – promulgada em 05/10/88, em seu Art. 38. Ao servidor 
público da administração direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições: 
I - Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 
ficará afastado de seu cargo, emprego ou função no período 
máximo de 4 (quatro) anos. 
II - Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, 
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração. 
III - Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade 
de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não 
havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso 
anterior. 
IV - Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício 
de mandato eletivo (no máximo 4 anos), seu tempo de serviço 
será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção 
por merecimento. 
V - Para efeito de benefício previdenciário, no caso de 
afastamento, os valores serão determinados como se no 
exercício estivesse. 
Assinale: 
a) Se apenas I, II e III estiverem corretas. 
b) Se apenas II, III e V estiverem corretas. 
c) Se apenas I, III, IV e V estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 

 
13. De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil – promulgada em 05/10/88: 
I - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: I - Cumprimento das normas gerais da educação 
nacional; II - Autorização e avaliação de qualidade pelo Poder 
Público. 
II - Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos 
valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 



2 
 

III - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental. 
IV - O ensino fundamental regular será ministrado somente em 
língua portuguesa, podendo em sua base diversificada, optar por 
uma língua estrangeira. 
V - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino 
público e privado. 

 
Assinale: 
a) Se apenas I, II e III estiverem corretas. 
b) Se apenas I, III e IV estiverem corretas. 
c) Se apenas I, III, IV e V estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 

 
14. De acordo com a LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
1996em seu Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental 
e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras 
comuns: 
[...] V - A verificação do rendimento escolar observará os 
seguintes critérios: 
 
A- Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, 
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos 
e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 
provas finais. 
B- Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com 
atraso escolar. 
C- Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 
verificação do aprendizado. 
D- Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 
E- Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência 
paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento 
escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em 
seus regimentos. 
 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas a, b e c. 
b) Apenas as afirmativas b, c e d. 
c) Apenas as afirmativas a, b, c e d. 
d) Todas as afirmativas. 
 
15. De acordo com a LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
1996 em seu Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação 
básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: 
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 trabalho; 
IV - Promoção do desporto educacional e apoio às práticas 
desportivas profissionais. 
Está incorreto: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 

 
16. Não está de acordo com a LEI Nº 9.394, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1996:  
a) A educação infantil, 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, complementando a ação da família e da 
comunidade. 

b) A educação infantil será oferecida em: I - Creches, ou 
entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 
idade; II - Pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos 
de idade. 

 
 
 

c) Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental. 

d) É obrigatório aos sistemas de ensino desdobrar o ensino 
fundamental em ciclos. 

 
17. Para favorecer as práticas de escrita, algumas condições são 
consideradas essenciais.  
São condições essenciais todas as ações descritas abaixo, com 
exceção: 
a) Ensinar as crianças a escrever e dar legitimidade e 

significação às escritas iniciais, uma vez que estas possuem 
intenção comunicativa mas não possuem maturidade 
suficiente para tal; 

b) Propor atividades de escrita que façam sentido para as 
crianças, isto é, que elas saibam para que e para quem estão 
escrevendo, revestindo a escrita de seu caráter social; 

c) Propor atividades que permitam diversidade de estratégias 
nas formas de resolução encontradas pelas crianças; 

d) Ajudar as crianças a desenvolverem a habilidade de retornar 
ao texto escrito — reler o que está ou foi escrito — para 
reelaborá-lo, ampliá-lo ou melhor compreendê-lo. 

 
18. Não está de acordo com a  LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 
DE 1990: 
a) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas 
que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência. 

b) É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do 
adolescente em idade escolar, por intermédio do Sistema 
Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 
saúde. 

c) 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. 

d) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados 
ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo 
de outras providências legais. 

       
19. De acordo com a  LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990: 
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes: 
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola. 
II - Direito de ser respeitado por seus educadores. 
III - Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 
instâncias escolares superiores. 
IV - Direito de organização e participação em entidades 
estudantis. 
V - Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, 
exceto à criança e ao adolescente em programa de acolhimento 
institucional. 
Assinale: 
a) Se apenas I, II e III estiverem corretas. 
b) Se apenas I, II, III e IV estiverem corretas. 
c) Se apenas I, III, IV e V estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 
 
20. Brincar é uma das atividades fundamentais para o 
desenvolvimento da identidade e da autonomia. A esse respeito: 
 I - O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar 
por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado 
papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua 
imaginação.  
II - Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas 
capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a 
memória, a imaginação. 
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III - A diferenciação de papéis se faz presente no faz-de-conta, 
quando as crianças brincam como se fossem o pai, a mãe, o 
filhinho, o médico, o paciente, heróis e vilões, imitando e 
recriando personagens observados ou imaginados nas suas 
vivências. 
IV - A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais para 
que a criança aprenda mais sobre a relação entre as pessoas, 
sobre o eu e sobre o outro. 
V - No faz-de-conta, as crianças aprendem a agir em função da 
imagem de uma pessoa, de uma personagem, de um objeto e de 
situações que não estão imediatamente presentes e perceptíveis 
para elas no momento e que evocam emoções, sentimentos e 
significados vivenciados em outras circunstâncias.  
Assinale: 
a) Se apenas I, II e III estiverem corretas. 
b) Se apenas I, III e IV estiverem corretas. 
c) Se apenas I, III, IV e V estiverem corretas. 
d) Se todas estiverem corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




