
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA SANTA 

 
CONCURSO PÚBLICO - Edital 001/2012 

 
 

AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES 
Código 202 

 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
Elas fazem parte da sua prova. 

Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa, 
Conhecimentos Gerais/Legislação e Conhecimentos Específicos.  

 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
                                           A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 
                                           CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA. 

 

 

ATENÇÃO – Nos termos do Edital 001/2012, “poderá, [...] ser eliminado o candidato que: 

 [...] portar arma(s) no local de realização das provas [...]; 

 portar, mesmo que desligados, [...] quaisquer equipamentos eletrônicos [...] ou instrumentos de 
comunicação [...] telefone celular [...] entre outros, ou deles fizer uso;  

 [...] deixar de atender as normas contidas no Caderno de questões da Prova Objetiva e na Folha 
de Respostas da Prova Objetiva [...];  

  [...] deixar de entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva, findo o prazo limite para 
realização das provas” (subitem 9.1.29 alíneas “d”, “e”, “g” e “i”). 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA - QUATRO HORAS. 

 

 

 

 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta 
não será computada se houver marcação de mais de uma 
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. 

       A       B        C       D  

01 
 
 

02 
 
 

03 
 
 

04 
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A T E N Ç Ã O 

 
 

Senhor(a) Candidato(a), 
  

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas, cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas, assim 

distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos 

Gerais/Legislação e 15 (quinze) questões de 

Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente 

legíveis. 

 
Identificando algum problema, informe-o imediatamente ao 

aplicador de provas para que ele tome as providências 

necessárias. 

 
Caso V.Sª não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Língua Portuguesa 

 

O BRASIL DEPOIS DOS 60 
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Segundo as estatísticas, até o início do século passado, um brasileiro que 
chegasse aos 40 anos tinha menos de uma década de vida pela frente. Hoje, é 
provável que um brasileiro com 40 anos viverá, pelo menos, mais trinta. A população 
brasileira com mais de 65 anos representava menos de 3% do conjunto de 
habitantes em 1960. Atualmente, tal população passa de 5%. Estima-se que em um 
futuro breve, os idosos formarão um grupo mais populoso que o de crianças. Vê-se 
que o país jovem já não está tão jovem assim. E o Brasil vem se preparando de 
forma adequada para enfrentar essa transformação?  

[...] 
O amadurecimento da sociedade produziu mudanças significativas ao redor 

do mundo. A mais direta delas é a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro. 
Os indicadores mostram que nunca se poupou tanto quanto agora, como forma de 
garantir uma velhice mais bem assistida. Outra modificação importante que 
independe de fronteiras se deu na indústria farmacêutica. Os laboratórios passaram 
a destinar mais recursos a pesquisas sobre drogas contra doenças típicas da 
velhice, como o mal de Alzheimer. Essas são as notícias positivas. 

Ocorre, no entanto, que, com o esticamento da terceira idade, há uma falsa 
boa notícia que, mais cedo ou mais tarde, revelará sua face negativa. Ela diz 
respeito ao equilíbrio das contas da Previdência. Até a década de 60, para cada 
brasileiro aposentado havia outros oito trabalhando, ou seja, oito contribuíam para 
que um se beneficiasse. Hoje, a relação é de dois para um. Muita gente acha que 
esse equilíbrio é algo distante do cotidiano das pessoas – coisa de burocrata!,  
dizem - , mas ele não deve ser visto dessa forma. Para compensar o rombo, em 
vários países, as pessoas estão sendo obrigadas a adiar a aposentadoria. Nos 
Estados Unidos, o projeto é fazer o cidadão trabalhar até os 67 anos. No Japão, 
para equilibrar as contas da Previdência, a idade mínima exigida para a 
aposentadoria saltou de 60 para 65. No Brasil, essa discussão vem sendo 
empurrada com a barriga. Adivinhe quem vai pagar a conta mais tarde.  

 
VEJA ESPECIAL, São Paulo, jun. 2004. (Texto adaptado) 
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Questão 1 

Considerando o conteúdo do texto e, em especial, o título deste, é CORRETO afirmar que 
ambos se referem, sobretudo, 
 
A) à  equivalência entre o tempo de contribuição e os gastos com os benefícios dos 

trabalhadores,  com relação à idade ideal para aposentadoria, em todos os países. 

B) às grandes mudanças sociais ocorridas em nosso País e à poupança financeira feita 
pelos idosos brasileiros, nos anos 60. 

C) ao aumento da sobrevida da população e aos gastos previdenciários com os 
benefícios da aposentadoria dos trabalhadores no Brasil da década de 60. 

D) às consequências do envelhecimento da população e à aposentadoria precoce, 
fatores causadores do desequilíbrio das contas da Previdência, no Brasil. 

 

 

Questão 2 

Considerando as informações contidas no 1º parágrafo do texto, é CORRETO afirmar 
que, 
 
A) após os anos 60, o povo brasileiro passou a ter vida mais longa e, por isso, a maioria 

dos brasileiros vive mais de 65 anos. 

B) até o início do século XX, a expectativa de vida da população brasileira ultrapassava a 
faixa etária dos 50 anos. 

C) no início do século XXI, a expectativa de vida do brasileiro pode ultrapassar a faixa 
etária dos 70 anos. 

D) num futuro próximo, a população de brasileiros idosos será maior que a de 
adolescentes. 

 
 

Questão 3 

Com base nas ideias apresentadas no 2º parágrafo, é CORRETO afirmar que 
 
A) a sociedade brasileira vem se preparando de forma positiva, ao longo dos anos, para 

ter uma velhice tranquila.  

B) as pessoas mais velhas costumam ter muita dificuldade para lidar com dinheiro e 
doenças próprias da velhice. 

C) o aumento da expectativa de vida da população mundial trouxe importantes 
transformações, nos âmbitos comportamental e científico, em vários lugares do 
mundo. 

D) os hábitos mais comuns, entre os idosos, para garantir uma velhice tranquila, são 
poupar dinheiro e cuidar da saúde. 
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Questão 4 

Com base nas informações apresentadas no 3º parágrafo, é CORRETO afirmar que 
 
A) aumentar o tempo de vida laborativa do cidadão, adiando sua aposentadoria, é 

recurso comum em vários países do mundo, dentre eles Estados Unidos e Japão,para 
equilibrar as contas da Previdência. 

B) chegar à terceira idade é um problema mundial, e tal condição interfere na vida 
profissional e social dos trabalhadores brasileiros e estrangeiros. 

C) discutir a respeito do atual déficit financeiro da Previdência, o qual será pago, quem 
sabe, por futuros trabalhadores, é preocupação constante dos políticos brasileiros. 

D) trabalhar, após os 60 anos de vida, faz bem às pessoas, pois isso traz equilíbrio e 
benefícios à sua saúde e, também à sua vida social e profissional. 

 
 

 

Questão 5 

Com base no texto, assinale a alternativa em que a expressão destacada na frase está 
corretamente interpretada entre colchetes. 
 
A)  “[...] é a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro.” (linha 11) [LUCRAM]  

B) “Estima-se que, em um futuro breve, [...]”. (linhas 5-6) [SABE-SE] 

C) “Outra modificação importante [...] se deu na indústria farmacêutica.” (linhas 13-14) 
[OCORREU] 

D) “Para compensar o rombo, [...].” (linha 23) [FURO] 
 
 

 

Questão 6 

Considerando a colocação pronominal nas seguintes frases, assinale a alternativa em 
cuja frase o advérbio destacado exige a próclise do pronome se. 
 
A) “E o Brasil vem se preparando de forma adequada [...].” (linhas 7-8) 

B) “[...] que independe de fronteiras se deu na indústria farmacêutica.” (linhas 13-14) 

C) “[...] que nunca se poupou tanto quanto agora [...].” (linha 12) 

D) “[...] para que um se beneficiasse.” (linhas 20-21.) 
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Questão 7 

Com base no texto, assinale a alternativa em cuja frase está presente a ideia destacada 
entre colchetes. 
 
A) “Muita gente acha que esse equilíbrio é algo distante do cotidiano das pessoas, [...] 

mas ele não deve ser visto dessa forma.” (linhas 21-23) [OPOSIÇÃO] 

B) “Os indicadores mostram que nunca se poupou tanto dinheiro quanto agora, [...]”  
(linha 12) [CONCESSÃO] 

C) “[...] ou seja, oito contribuíam para que um se beneficiasse.” (linhas 20-21) 
[ALTERNÂNCIA] 

D) “Para compensar o rombo, em vários países, as pessoas estão sendo obrigadas a 
adiar a aposentadoria.” (linhas 23-24) [CONSEQUÊNCIA] 

 
 

 

Questão 8 

Com base no texto, assinale a alternativa em cuja frase o autor NÃO usou recursos de 
linguagem figurada. 
 
A) “Essas são as notícias positivas.” (linha 16)  

B) “No Brasil, essa discussão vem sendo empurrada com a barriga.” (linhas 27-28) 

C) “Para compensar o rombo, [...].” (linha 23) 

D) “Ocorre, no entanto, que, com o esticamento da terceira idade, [...].” (linha 17) 

 
 

 

Questão 9 

“Outra modificação importante que independe de fronteiras se deu na indústria 
farmacêutica.” (linhas 13-14) 
 
Considerando os termos sintáticos destacados nessa frase, é CORRETO afirmar que, 
nela, exercem, respectivamente, as funções de 
 
A) adjunto adnominal, objeto indireto e adjunto adverbial. 

B) adjunto adverbial, complemento nominal e objeto indireto. 

C) adjunto adnominal, adjunto adverbial e objeto indireto. 

D) adjunto adverbial, objeto indireto e complemento nominal. 
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Questão 10 

Com base no texto, assinale a alternativa em que a palavra destacada, no trecho da frase, 
é um pronome e exerce a função de sujeito. 
 
A) “E o Brasil vem se preparando de forma adequada [...].” (linhas 7-8) 

B) “[...] oito contribuíam para que um se beneficiasse.” (linhas 20-21) 

C) “Outra modificação importante que independe de fronteiras [...].” (linhas 13-14) 

D) “Vê-se que o país jovem já não está tão jovem assim.” (linhas 6- 7) 

 
 

Questão 11 

Considerando as seguintes frases transcritas do texto, assinale a alternativa em que, na 
frase, NÃO há correspondência entre o pronome destacado e o termo entre colchetes. 
 
A) “[...] com o esticamento da terceira idade, há uma falsa boa notícia que [...] revelará 

sua face negativa.” (linhas 17-18) [TERCEIRA IDADE] 

B) “[...] que em um futuro breve, os idosos formarão um grupo mais populoso que o de 
crianças.” (linhas 5-6) [GRUPO] 

C) “[...] que esse equilíbrio é algo distante do cotidiano das pessoas [...], mas ele não 
deve ser visto dessa forma.” (linhas 21-23) [EQUILÍBRIO] 

D) “[...] um brasileiro que chegasse aos 40 anos tinha menos de uma década de vida pela 
frente.” (linhas 1-2) [BRASILEIRO] 

 
 

 

Questão 12 

Assinale a alternativa em cuja frase se destacou uma forma verbal na voz ativa. 
 
A) “Estima-se que, em um futuro breve, os idosos formarão um grupo mais populoso 

[...].” (linhas 5-6) 

B)  “Adivinhe quem vai pagar a conta mais tarde.” (linha 28) 

C) “[...] essa discussão vem sendo empurrada com a barriga.” (linhas 27 e 28) 

D) “Vê-se que o país jovem já não está tão jovem assim.” (linhas 6-7) 
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Questão 13 

 “[...] que chegasse aos 40 anos [...].” (linhas 1-2) 

 “Adivinhe quem vai pagar a conta mais tarde.” (linha 28) 

 “[...] mas ele não deve ser visto dessa forma.” (linha 23) 

 “Ocorre, no entanto, que, com o esticamento da terceira idade, [...].” (linha 17) 

 
Considerando as formas verbais destacadas nas frases acima, é CORRETO afirmar que 
todas as formas  
 
A) estão conjugadas no mesmo tempo. 

B) estão flexionadas na mesma pessoa. 

C) estão empregadas no mesmo modo. 

D) estão empregadas na voz ativa. 

 
 

 

Questão 14 

“Segundo as estatísticas, até o início do século passado [...]”. (linha 1) 
 
A regra gramatical que justifica o acento gráfico na palavra destacada, nessa frase, NÃO 
é a mesma que justifica a acentuação na palavra 
 
A) “equilíbrio”.  

B) “indústria”. 

C) “países”. 

D) “vários”. 
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Questão 15 

Leia os seguintes trechos transcritos do texto. 
 

 “Até a década de 60, para cada brasileiro aposentado [...].” (linhas 19-21) 

 “Nos Estados Unidos, o projeto é fazer o cidadão trabalhar [...].” (linhas 24-25) 

 “[...] ou seja, oito contribuíam para que um se beneficiasse.” (linhas 20-21) 

 “Para compensar o rombo, [...].” (linha 24) 

 
Considerando o uso da pontuação nesses trechos, é CORRETO afirmar que, neles, o 
uso da vírgula se justifica 
 
A) pela mesma razão em dois deles. 

B) pela mesma razão em três deles. 

C) pela mesma razão nos quatro trechos. 

D) por razões diferentes nos quatro trechos. 
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Conhecimentos Gerais 
 

Questão 16 

“Não há cidadania sem democracia” (Gadotti, 2006, p.67). 
 
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando alguns direitos do 
cidadão para o exercício da cidadania à modalidade a qual se refere. 
 
         COLUNA I                                                COLUNA II 
 
1. Direitos Civis 

2. Direitos Sociais 

3. Direitos Políticos 

(     ) liberdade de expressão, de voto. 

(     ) segurança e locomoção. 

(     ) trabalho, salário justo,saúde,educação, habitação 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (3) (1) (2) 

B) (2) (1) (3) 

C) (1) (3) (2) 

D) (3) (2) (1) 

 
 

Questão 17 

“O relevo da região de Lagoa Santa caracteriza-se pelo predomínio de rochas calcárias 
que apresentam grande capacidade de conservação de fósseis. A água das chuvas e dos 
rios, ao entrar em contato com estas rochas, inicia um processo de dissolução que origina 
grutas e cavernas” (Gonçalves, F. 12, 2004, p.15). 
 
A ciência que estuda as grutas chama-se 
 
A) arqueologia 

B) espeleologia 

C) geomorfologia 

D) paleontologia                  
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Questão 18 

Sobre as pinturas rupestres, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a ciência que estuda as pinturas rupestres e outros vestígios deixados pelos seres 

humanos é a paleontologia. 

B) a degradação dessas pinturas impede que esses vestígios sejam apreciados e 
estudados. 

C) são importantes fontes para o conhecimento da vida de nossos antepassados. 

D) são sinais ou figuras pintados em rochedos e paredes de cavernas. 
 
 
 

Questão 19 

É INCORRETO afirmar que a globalização caracteriza-se pela 
 
A) aceleração das transações econômicas, envolvendo mercadorias, capitais e 

aplicações financeiras que ultrapassam as fronteiras nacionais. 

B) crescente difusão de valores políticos e morais em escala universal. 

C) expansão dos fluxos de informações que atingem todos os países afetando 
empresas, indivíduos e movimentos sociais. 

D) forma como afeta todos os países igualitariamente manifestando-se com a mesma 
velocidade nas várias dimensões da vida coletiva. 

 

 

Questão 20 

Segundo a Lei Orgânica do Município de Lagoa Santa, depende de lei, EXCETO 
 
A) a definição do regime jurídico único dos servidores públicos. 

B) a previsão do prazo de validade do concurso público. 

C) os requisitos para preenchimento de cargo ou emprego públicos. 

D) a definição da natureza comissionada de cargo público. 
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Questão 21 

Conforme prevê a Constituição da República, é CORRETO afirmar, sobre a fiscalização 
do Município, que 
 
A) é exercida exclusivamente pelo Poder Executivo Municipal mediante sistemas de 

controle interno. 

B) é exercida pelo Tribunal de Contas da União. 

C) qualquer contribuinte poderá examinar as contas do Município e questionar sua 
legitimidade. 

D) o controle externo é exercido pelo Tribunal de Contas do Estado com o auxílio da 
Câmara Municipal 

 
 
 

Questão 22 

Em virtude de aprovação em concurso público, Tício é nomeado para cargo público da 
administração pública do Município de Lagoa Santa.  
 
Na hipótese, é CORRETO afirmar  
 
A) que Tício será submetido a estágio probatório de três anos prorrogável por igual 

período. 

B) que, durante o estágio probatório, Tício deverá ser avaliado pelo menos uma vez a 
cada seis meses. 

C) que a conveniência da confirmação de Tício no cargo será apurada exclusivamente 
segundo as regras e critérios estabelecidos na Constituição da República. 

D) que o desempenho de Tício no estágio probatório será objeto de avaliação gerencial e 
também de autoavaliação. 
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Questão 23 

A Organização das Nações Unidas foi criada em 1945 e conta hoje com cerca de 190 
países membros. Essa instituição possui várias instâncias” (Barbosa, 2010, p.98). 
 
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I associando corretamente algumas 
principais agências da ONU com as suas descrições. 
 
         COLUNA I                                                    COLUNA II 
 
1. OMS 

2. FAO 

3. UNESCO 

4. UNICEF 

(     ) Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura 

(     ) Fundo das Nações Unidas para Infância 

(     ) Organização Mundial de Saúde 

(     ) Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (2) (1) (4) (3) 

B) (3) (4) (1) (2) 

C) (1) (3) (2) (4) 

D) (4) (2) (3) (1) 

 

 

Questão 24 

De acordo com a Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes da educação nacional, é 

INCORRETO afirmar que, na educação básica, 

 

A) os sistemas de ensino providenciarão para que as escolas públicas próximas entre si, 
de um ou mais níveis de educação básica, ainda que vinculadas a diferentes esferas 
de governo, promovam o uso comum e articulado de seus espaços. 

B) o calendário escolar poderá adequar-se às peculiaridades regionais, inclusive 
climáticas e econômicas, a critério de cada sistema de ensino. 

C) a matrícula em qualquer série do ensino fundamental e do ensino médio poderá ser 
feita por promoção, por transferência e independente de escolarização anterior. 

D) o controle de frequência ficará a cargo de cada estabelecimento de ensino, conforme o 
disposto no seu regimento e nas normas do sistema de ensino, exigida a frequência 
mínima de 70% (setenta por cento) de comparecimento à escola para aprovação. 
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Questão 25 

De acordo com a Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes da educação nacional 
sobre a educação básica é INCORRETO afirmar que 
 
A) a organização administrativa, pedagógica e disciplinar das instituições será 

regulamentada no respectivo regimento, observado o disposto nesta lei, na legislação 
estadual e nas normas estabelecidas pelo respectivo sistema de ensino. 

B) o ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 
educação básica, para desenvolver a criatividade, a percepção e a sensibilidade 
estética. 

C) será incentivada a colaboração das prefeituras e de outros órgãos públicos, de 
entidades comunitárias, de empresas industriais, comerciais e agrícolas, e de 
entidades civis e sindicais, para utilização de uma parte do tempo dos alunos em 
serviços de caráter comunitário e social, em períodos determinados e sob supervisão 
da escola, com caráter de estágio ou visitas orientadas. 

D) as instituições de ensino fundamental proporcionarão, a partir do seu 5º ano, 
orientação para o trabalho e informações que auxiliem a escolha profissional de seus 
alunos. 
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Conhecimentos Específicos  
 

Questão 26 

Ao entrar na creche ou escola infantil, a criança se depara com um novo ambiente, 
composto de adultos e crianças com as quais ela nunca interagiu.  
 
Analise as afirmativas sobre o período de adaptação. 
 

I.  O processo de adaptação requer um investimento da criança, da família e dos 
profissionais da escola. 

II.  É preciso insistir na participação da criança para que ela se enquadre no ritmo das 
outras crianças. 

III.  Os pais podem ficar alguns momentos na sala, até que a criança adquira um pouco 
de confiança no novo ambiente. 

 
A análise permite concluir que estão CORRETAS 

A) apenas as afirmativas I e II. 

B) apenas as afirmativas I e III. 

C) apenas as afirmativas II e III. 

D) todas as afirmativas. 

 
 

Questão 27 

Sobre o desenvolvimento da criança, analise as seguintes afirmativas e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) A aprendizagem de hábitos e costumes está diretamente ligada às relações 

sociais das quais a criança faz parte. 

(     ) O relacionamento com outras crianças não interfere na aprendizagem, pois a 
criança aprende é com o adulto. 

(     ) A construção de vínculos afetivos é prejudicial ao desenvolvimento, pois a criança 
fica dependente do outro. 

(     ) A oferta de um ambiente rico em estímulos amplia as possibilidades de 
desenvolvimento da criança. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) (V) (F) (F) (V) 

B) (V) (V) (F) (F) 

C) (F) (V) (V) (F) 

D) (F) (F) (V) (V) 
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Questão 28 

Maura é responsável por um grupo de crianças de cinco anos. Preocupada com o 
desenvolvimento da autonomia dos seus alunos, ela sempre direciona suas ações de 
maneira uniforme, procurando ensiná-los regras de condutas e assim evitando conflitos 
entre as crianças. 
 
Sobre a ação da professora, é CORRETO afirmar que 
 
A) a ação está coerente com a construção da autonomia, pois as crianças não sabem se 

relacionar nessa fase do desenvolvimento. 

B) a ação da professora não favorece o desenvolvimento da autonomia, pois as crianças 
já nascem com as regras de condutas internalizadas. 

C) ao direcionar as ações das crianças a professora permite um relacionamento 
harmônico e sem conflitos entre as crianças. 

D) a autonomia da criança se desenvolve a partir da percepção de si e do outro, com 
suas semelhanças e diferenças, que geralmente não são uniformes. 

 
 

Questão 29 

Cuidar de uma criança significa, principalmente, 
 
A) dar-lhe boas condições de higiene. 

B) manter horários de alimentação e sono. 

C) propiciar o seu desenvolvimento integral. 

D) vigiá-la na ausência dos pais. 

 
 

Questão 30 

Durante o trajeto de ônibus para a escola, um grupo de crianças se recusou a usar o cinto 
de segurança. A agente de serviços escolares, depois de algumas tentativas, desistiu e 
deixou o motorista seguir em frente, pois não podia fazer mais nada. 
 
Diante da situação descrita, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Diante dessa situação as crianças precisam arcar com as consequências de suas 

ações, a agente não é mais responsável por qualquer acidente que venha acontecer. 

B) A agente, nesse caso, deveria deixar as crianças de castigo e não levá-las para a 
escola. Os pais é que devem resolver o problema da indisciplina dos filhos. 

C) Nessa situação a agente deveria refletir com o grupo a importância do equipamento 
de segurança e só mover o veículo quando as crianças estiverem protegidas. 

D) A agente, nessa situação, deveria punir o grupo de crianças avisando que na escola, 
elas ficariam sem o recreio como castigo pela desobediência. 
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Questão 31 

Durante o recreio um grupo de crianças de quatro anos brincava de escolinha. Uma das 
crianças que estava no lugar de professora, fazia gestos e dava comandos imitando a sua 
própria professora. A agente de serviços escolares que observava o grupo considerou 
que a brincadeira de imitar era errada e decidiu acabar com o faz de conta. 
 
Acerca da atitude da agente, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Ela agiu certo, pois imitar os outros não é brincadeira de criança, é puro deboche. 

B) Ela agiu errado, pois a imitação é resultado da capacidade de a criança observar e 
aprender com o outro.  

C) Ela agiu certo, pois a professora poderia se ofender e discriminar o grupo de alunos. 

D) Ela agiu errado, pois o adulto não deve intervir nas brincadeiras de crianças. 
 
 
 

Questão 32 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento das crianças.  
 
Analise as seguintes afirmativas sobre o brincar: 
 

I.  Nas brincadeiras de faz de conta as crianças enriquecem sua identidade, pois 
podem experimentar outras formas de ser e pensar. 

II.  Nas brincadeiras turbulentas as crianças podem exercitar sua capacidade de 
manifestar sua agressividade, favorecendo a elaboração desse sentimento. 

III.  Brincar permite à criança desenvolver algumas capacidades importantes como a 
submissão, a apatia e a internalização de regras. 

 
A análise permite concluir que estão CORRETAS 

A) apenas as afirmativas I e II. 

B) apenas as afirmativas I e III. 

C) apenas as afirmativas II e III. 

D) todas as afirmativas. 
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Questão 33 

Cecília é uma criança de quatro anos e diante de qualquer frustração ela faz birra e chora.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a ação mais adequada do educador diante dessa 
atitude da criança. 
 
A) O educador deve se manter firme e distante, sem dar atenção para a birra da criança. 

B) O educador deve mostrar para a criança as atitudes das outras, para que ela se 
envergonhe da birra. 

C) O educador deve tirar a criança de perto das outras para que as demais não 
aprendam a fazer birra também. 

D) O educador deve tomar uma atitude continente, apoiando e controlando a criança de 
forma flexível, porém segura. 

 
 

 

Questão 34 

Luana trabalha como agente de serviços escolares numa instituição de educação infantil 
e, como tem muitos alunos na escola e ela tem receio de errar os seus nomes, ela se 
apresenta como Tia.  
 
Assim, quando precisa falar com algum aluno ela diz: “Vem cá com a tia!”. 
 
Sobre essa conduta, analise as afirmativas a seguir. 
 

I.  Ao se intitular como tia, a agente consegue um clima de intimidade com a criança, o 
que favorece as boas relações. 

II.  É importante que os adultos se refiram a cada criança pelo nome, pois favorece o 
desenvolvimento da identidade e autoestima. 

III.  Ao se intitular como tia o adulto dilui sua identidade atrás de um título que, na 
verdade, não lhe pertence. 

 
A análise permite concluir que estão CORRETAS 

A) apenas as afirmativas I e II. 

B) apenas as afirmativas I e III. 

C) apenas as afirmativas II e III. 

D) todas as afirmativas. 
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Questão 35 

Rosa é uma educadora muito atenta à segurança das crianças, assim ela proíbe qualquer 
atividade onde a criança pode vir a se machucar. 
 
Analise as seguintes afirmativas acerca dessa conduta e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) Impedir que a criança se machuque é função do educador, assim ele deve cercear 

qualquer situação de risco. 

B) O medo do educador diante da possibilidade de a criança se machucar não deve 
impedir os impulsos de ação próprios da idade. 

C) O educador deve permitir que a criança experimente tudo o que quiser, pois faz parte 
do seu desenvolvimento. 

D) Proibir atividades que apresentam risco de machucados demonstra o cuidado do 
educador para com as crianças. 

 
 

Questão 36 

Analise as seguintes afirmativas acerca da relação família X escola e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) Os pais devem ter livre acesso à escola de seus filhos independente da hora ou 

situação. 

(     ) É possível integrar o conhecimento das famílias nos projetos e demais atividades 
pedagógicas. 

(     ) A participação das famílias deve se restringir aos eventos e comemorações 
especiais. 

(     ) Os pais devem conhecer a filosofia e concepções de trabalho da escola de seus 
filhos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) (F) (V) (F) (V) 

B) (F) (F) (V) (V) 

C) (V) (V) (F) (F) 

D) (V) (F) (V) (F) 
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Questão 37 

Diariamente, ao deixar sua criança de três anos na escola, Paula fica angustiada com o 
choro recorrente da filha. 
 
Diante de tal situação, analise as possíveis ações da agente de serviços escolares que 
faz a recepção das crianças, e assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A agente deve retirar a criança rapidamente da presença da mãe para que esta não 

veja o choro da filha. 

B) A agente deve acolher a mãe procurando estabelecer uma relação de confiança, 
tranquilizando mãe e filha. 

C) A agente deve sugerir à mãe que outra pessoa venha trazer a filha para a escola, 
evitando a angústia da separação. 

D) A agente deve orientar a mãe a procurar um especialista, pois o choro recorrente da 
criança não é normal. 

 
 
 

Questão 38 

Cerca de 10% da população brasileira apresenta algum tipo de necessidade especial.  
 
Analise as seguintes afirmativas acerca da educação de crianças com necessidades 
especiais e assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O principal desafio da Escola Inclusiva é desenvolver uma pedagogia centrada na 

criança, educando a todas e respeitando suas diferenças. 

B) A qualidade do processo de inclusão não precisa levar em conta a disponibilidade de 
recursos humanos e materiais existentes na escola. 

C) A escola deve receber apenas os casos de inclusão que apresentem condições 
socioeconômicas favoráveis. 

D) A educação de crianças com necessidades especiais deve acontecer em clínicas 
especializadas para que elas não sofram discriminação. 
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Questão 39 

Assinale a alternativa que completa a frase adequadamente. 
 
A escola deve promover o convívio com a diversidade, pois 
 
A) possibilita às crianças escolherem melhor suas companhias conscientizando-as das 

deficiências dos outros. 

B) estimula a formação de grupos distintos separando os que têm dificuldades dos que 
não têm. 

C) aumenta a autoestima dos alunos à medida que eles passam a perceber que uns são 
mais capazes que outros. 

D) favorece o desenvolvimento de valores éticos, como dignidade, respeito ao outro e 
solidariedade. 

 
 
 

Questão 40 

O trabalho na educação infantil requer do profissional uma ampla formação, tornando-o 
ao mesmo tempo, professor e aprendiz. 
 
Assinale a alternativa que NÃO constitui um fator favorável à formação do professor. 
 
A) Refletir constantemente sobre sua prática. 

B) Trocar ideias e debater com os seus pares. 

C) Esconder suas experiências para não partilhar os méritos. 

D) Buscar informações necessárias para o trabalho que desenvolve. 
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