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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                                 PROVA: PORTUGUÊS 
 
OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa, alterado pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao 
período de transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma 
ortográfica atualmente em vigor e a nova norma estabelecida.”.  

 
Os maridos que queremos para nossas filhas 

 
Durante a infância de muitos com mais de 30 anos, aprendíamos claramente a diferença entre o 

homem e o menino. Mas o que é um homem em relação a um menino? O entendimento tradicional era de 
que o homem é quem assume uma responsabilidade sobre os outros – sobre ........ sua família, seu emprego, 
sobre seu país e, claro, sobre si mesmo. Ser homem era ser guiado por ideais e valores superiores a si 
mesmo. Ele conduziria sua vida com dignidade. E ele seria rijo, forte, constante. 

Quando eu era garoto, na década de 1980, sem que ninguém expressamente precisasse me 
definir, eu já sabia o que um homem deveria ser. E eu sabia o que os outros, para não mencionar os meus 
pais, esperavam de mim como homem. Não precisava ser dito explicitamente que eu teria que ganhar ......... 
vida, sustentar-me o mais rapidamente possível e sustentar a família depois disso. 

Porém, em algum ponto da década de 1990, os ideais de masculinidade e feminilidade foram 
amplamente confundidos. O feminismo, como movimento, declarou guerra aos conceitos mais básicos de 
feminilidade e masculinidade. E, para grande parte da população, foi vitorioso. Com efeito, graças ao 
conceito feminista de que macho e fêmea são essencialmente os mesmos, um número incontável de 
meninos que estão chegando hoje à idade adulta foi tratado como se esta diferença não fosse importante.  
...... eles foram negados brinquedos masculinos, tais como armas de plástico e soldadinhos de brinquedo, e 
suas formas masculinas de diversão – como, por exemplo, brigas – foram banidas. 

De tal forma, nossa atual sociedade está toda encardida com os prejuízos dos meninos que 
nunca aprenderam a ser fortes. Como resultado, esses mesmos, hoje, não têm amigos fora da realidade 
virtual, fogem apavorados do casamento, morrem de medo de ter filhos, esquivam-se de conhecer bem a 
matemática ou estudar a língua portuguesa e escondem-se na internet ou na  casa das mães até os 40 anos. 

Em contraponto, homens fortes transformam o mundo em que vivem. Eles começam e terminam 
um trabalho. Eles movem coisas pesadas. Eles constroem estruturas que duram anos. Eles fazem todas as 
coisas assustadoras, feias e sujas que as mulheres não conseguem, não podem ou não precisam fazer. E 
este é, provavelmente, o tipo de marido que queremos para nossas filhas. 

 

 
                                                            Gustavo Costa – Zero Hora -  (adaptado) 
 

As questões a seguir referem-se ao texto acima. 
 
01- Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. 
a) a - a – A 
b) à – a – A 
c) a – à – A 
d) à – a - À 
 
02- Analise as assertivas a respeito do estudo do texto. 
I – Segundo o ponto de vista do autor, o papel masculino foi desvirtuado pelo feminismo. 
II – No final do texto, o autor faz uma analogia sobre os dois tipos de homens. 
III – Alguns homens da década de 80 diferem de comportamento daqueles da década de 90. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e a II. 
b) Apenas II e a III. 
c) Apenas I e a III. 
d) Todas 
 
03- “Porém, em algum ponto da década de 1990,...” 
A conjunção que introduz essa oração pode ser substituída por outra sem que se altere o sentido da oração. 
Assinale-a. 
a) Portanto 
b) Pois 
c) No entanto 
d) Porque 
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04- “... esses mesmos, hoje, não têm amigos fora da realidade virtual, ...” 
O verbo acima destacado recebe acento circunflexo, pois está no plural. 
Assinale a alternativa em que a 2ª forma verbal está incorreta como plural da 1ª. 
a) mantém - mantêm 
b) lê – lêem ou (leem - nova ortografia) 
c) vem – vêem (verbo vir) ou (veem - nova ortografia) 
d) vê – vêem (verbo ver = enxergar) ou (veem - nova ortografia) 
 
05- Os vocábulos abaixo, retirados do texto, se classificam como pronome, a exceção de: 
a) outros 
b) mim 
c) ninguém 
d) sobre 
 
06- Das afirmações a seguir, sobre acentuação gráfica, apenas uma não está correta. Assinale-a. 
a) “década” e “época” são acentuadas em razão da mesma regra. 
b) “matemática” é a única palavra proparoxítona contida no texto. 
c) “prejuízos” recebe acento gráfico pela mesma razão de “países” 
d) “país” – retirando o acento gráfico, torna-se um outro vocábulo.  
 
07- “E ele seria rijo, forte, constante.” 
“Eles estudam com afinco.” 
Assinale a alternativa cujas palavras substituem corretamente os vocábulos sublinhados nas orações acima. 
a) tenaz - perseverança 
b) firme – exaltação 
c) exaltado – alegria 
d) insistente - vontade 
 
08- “... de meninos que estão chegando hoje à idade adulta...” 
Analise as afirmações acerca da crase. 
I – Por ser a junção de uma preposição com o artigo definido feminino, resultou a crase. 
II – Por ser uma locução conjuntiva formada por palavra feminina. 
III – É facultativo o uso dessa crase 
Qual(is) alternativa(s) está(ão) correta(s) em relação ao uso da crase na oração acima? 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II. 
c) Apenas a III. 
d) Todas. 
 
09- Considerando a gramática normativa e as afirmações a respeito das orações, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) “... escondem-se na internet ou na casa das mães até os 40 anos.” 
    O pronome acima sublinhado refere-se aos meninos. 
b) “Quando eu era garoto, na década de 1980, ...” 
     A conjunção acima sublinhada dá idéia de contradição. 
c) “... um número incontável de meninos que estão chegando hoje à idade adulta...” 
     O pronome acima destacado substitui o substantivo precedente menino. 
d) Nos vocábulos “exemplo” e “vitorioso” as letras X e S representam o mesmo fonema. 
 
10- As palavras “casa”, “casamento” e “pesadas” são grafadas com a letra S, mas apresentam som de Z. 
Das palavras a seguir, somente uma apresenta a grafia incorreta. Assinale-a. 
a) atrasado (retardo de horário) 
b) quiser (verbo querer) 
c) visar (pôr visto/mirar) 
d) corisa (inflamação das fossas nasais) 
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11- Levando em conta uma ideia de currículo que enfatiza o aspecto produtivo e interativo podemos dizer 
que: 
I- O currículo está constituído por informações, conceitos, princípios que são passados para os alunos. 
II- O currículo é o que as crianças e professores produzem ao trabalhar com os mais variados materiais, os 
objetos de estudo que podem incluir os mais diversos elementos da vida das crianças e de seu grupo ou as 
experiências de outros grupos e de outras culturas que são trazidos para o interior da creche e da pré-escola. 
III- O que constitui o currículo é o conhecimento preexistente.  
Quais afirmações estão corretas? 
a) somente I e II. 
b) somente I e III. 
c) somente a II. 
d) nenhuma está correta. 
 
12- Consiste no trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento, um real trabalho de 
cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento. Esse conceito refere-se à: 
a) Pluridisciplinaridade. 
b) Interdisciplinaridade. 
c) Transdisciplinaridade. 
d) Multidisciplinaridade. 
 
13- O planejamento é um importante instrumento de ação educativa, mas para que seja eficiente é 
necessário considerar alguns aspectos importantes, assim: 
I- É fundamental que todos os elementos que integram a escola estejam envolvidos: entidade mantenedora, 
direção, grupo de professores, pais de alunos, alunos e funcionários, com um sentido de parceria e de co-
responsabilidade. 
II- É fundamental perceber que a ação educativa é planejada para a escola como um todo, para um 
determinado segmento dela, para disciplinas que são lecionadas em várias séries, para uma série específica 
e para uma determinada disciplina. 
III- É fundamental que apresente um sistema de avaliação que permita revisões constantes e frequentes nas 
diversas instâncias, sendo possível fazer ajustes e adaptações do próprio plano ou mesmo sua correção no 
decorrer do percurso. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente a I está correta. 
d) Todas estão corretas. 
 
14- Baseando-se no Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, assinale a alternativa incorreta com 
relação à linguagem oral e escrita. 
a) A linguagem oral possibilita comunicar ideias, pensamentos e intenções de diversas naturezas, influenciar 
o outro e estabelecer relações interpessoais. 
b) Para aprender a ler e a escrever, a criança precisa construir um conhecimento de natureza conceitual: 
precisa compreender não só o que a escrita representa, mas também de que forma ela representa 
graficamente a linguagem. 
c) A alfabetização é o desenvolvimento de capacidades relacionadas à percepção, memorização e treino de 
um conjunto de habilidades sensório-motoras.  
d) Dependendo da importância que tem a escrita no meio em que as crianças vivem e da frequência e 
qualidade das suas interações com esse objeto de conhecimento, suas hipóteses a respeito de como se 
escreve ou se lê podem evoluir mais lentamente ou mais rapidamente. 
 
15- Freire afirma que “ensinar exige estética e ética”. Baseando-se nessa afirmação assinale a alternativa 
incorreta: 
a) A necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pode ou não deve ser feita à distância de uma 
rigorosa formação ética ao lado sempre da estética. 
b) Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de 
escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, nos fizemos seres éticos. 
c) Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 
fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador. 
d) Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos deve dar-se alheio à formação moral do 
educando. 
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16- “Um dos princípios da teoria construtivista é fundamental à avaliação: O desenvolvimento do indivíduo se 
dá por ________________ do pensamento a partir de sua _______________ e suas ______________.” 
Segundo Hoffmann, as sentenças que preenchem correta e respectivamente as lacunas acima são: 
a) avaliação – competência – habilidades  
b) estágios evolutivos – maturação – vivências 
c) ampliação – construção – reconstruções  
d) avaliação – interação – construções  
 
17- De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil as aprendizagens acontecem 
na interação da criança com as outras pessoas, sejam elas adultos ou crianças, e também dependem dos 
recursos de cada criança. Dentre os recursos que as crianças utilizam, destacam-se a imitação, o faz-de-
conta, a oposição, a linguagem e a apropriação da imagem corporal. Sobre a oposição é incorreto afirmar: 
a) Além da imitação e do faz-de-conta, a oposição é outro recurso fundamental no processo de construção do 
sujeito.  
b) Opor-se, significa, em certo sentido, diferenciar-se do outro, afirmar o seu ponto de vista, os seus desejos. 
c) Esses momentos de oposição não apresentam ligação com a diferenciação e afirmação do eu. 
d) Vários são os contextos em que tal conduta pode ocorrer, sua intensidade depende de vários fatores, tais 
como características pessoais, grau de liberdade oferecido pelo meio, momento específico do 
desenvolvimento pessoal em que se encontra. 
 
18- Ferreiro e Teberosky apresentam relações entre o desenho e a escrita. Analise as afirmações a seguir: 
I – A escrita é um objeto simbólico, é um substituto que representa algo; 
II – Dentro da perspectiva da escola piagetiana, o desenho, sendo uma imitação gráfica, reprodução material 
de um modelo, implica a função semiótica, entendida como a possibilidade de diferenciar significantes de 
significados; 
III – Desenho e escrita são manifestações anteriores da função semiótica mais geral; 
IV – A escrita mantém uma relação de semelhança com os objetos ou com os acontecimentos aos quais se 
refere; 
V - O desenho constitui, como a linguagem, um sistema com regras próprias. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II, IV e V. 
c) Apenas I, III, IV e V. 
d) Todas. 
 
19- Complete a lacuna da frase abaixo com base no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
de forma a torná-la coerente: 
“A ______________ é um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, de uma marca de diferença entre as 
pessoas, a começar pelo nome, seguido de todas as características físicas, de modos de agir e de pensar e 
da história pessoal. Sua construção é gradativa e se dá por meio de interações sociais estabelecidas pela 
criança, nas quais ela, alternadamente, imita e se funde com o outro para diferenciar-se dele em seguida, 
muitas vezes utilizando-se da oposição.” 
a) brincadeira 
b) identidade 
c) autonomia 
d) sabedoria 
 
20- Analise as afirmações a seguir sobre o “brincar” na educação infantil e baseando-se no Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil assinale a alternativa incorreta: 
a) A brincadeira favorece a auto-estima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas 
aquisições de forma criativa. 
b) Ao brincar as crianças recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que estão 
brincando. 
c) Por meio das brincadeiras os professores podem observar e constituir uma visão dos processos de 
desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em particular, registrando suas capacidades de 
uso das linguagens, assim como de suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que 
dispõem. 
d) Nem toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e das idéias, de uma realidade 
anteriormente vivenciada. 
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21- O produto das raízes da equação ( ) 3162log 2

2 =−− xx  é: 
a) 24 
b) – 24 
c) – 10 
d) 10 
 
 
22- João tem um pinheiro em sua propriedade e apoiou uma escada no mesmo formando com ele um ângulo 
de 30º. Sabe-se que a escada toca o pinheiro a 9 metros do solo. Calcule qual é o comprimento aproximado 
da escada: 
a) 9,5 m 
b) 10,5 m 
c) 11,2 m 
d) 11,7 m 

23- Determine o valor de zyx −+  sendo 








−=−+

−=−−

=++

93

1223

12

zyx

zyx

zyx

: 

a) – 5 
b) 7 
c) – 7 
d) 5 
 
24- Na planta de um apartamento, as dimensões da sala são 9 cm de largura e 12 cm de comprimento. Após 
a construção do imóvel, a sala ficou com uma largura de 7,5 m. A medida do comprimento dessa sala é de: 
a) 10 metros 
b) 11 metros 
c) 5,6 metros 
d) 8,6 metros 
 
25- Qual a área total de um paralelepípedo reto cujas dimensões são 2, 3 e 4 cm? 
a) 64 cm2 
b) 52 cm2 
c) 40 cm2 
d) 26 cm2 
 
26- O triplo de um número, adicionado de sua terça parte é igual a 12. Qual é esse número? 
a) 1,2 
b) 4,8 
c) 6,4 
d) 3,6 
 
27- Uma tábua de madeira tem um comprimento de 4 m e uma largura de 30 cm. Quantas tábuas iguais a 
essa seriam necessárias para cobrir um piso de 12 m2? 
a) 16 
b) 12 
c) 10 
d) 20 
 
28- Uma papelaria oferece um desconto de 30% no preço dos cadernos escolares. Se Júlia comprou um 
caderno nos valores de R$ 12,00 e R$ 16,00. Quanto ela pagou por suas compras nesta papelaria? 
a) R$ 19,60 
b) R$ 20,20 
c) R$ 21,80 
d) R$ 22,40 
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29- Lucia emprestou R$ 500,00 para sua irmã, com a condição de que esta lhe devolvesse o dinheiro em três 
meses, pagando 2% de juros ao mês. Considerando que o juro pago é simples e que a irmã de Lúcia cumpriu 
o prazo de pagamento, quanto Lucia recebeu da irmã? 
a) R$ 555,00 
b) R$ 545,00 
c) R$ 540,00 
d) R$ 530,00 
 
30- O polinômio 3x2 + 24x + 48 pode ser escrito como: 
a) (3x + 12)2 
b) 3(x + 8)2 
c) 3(x + 4)2 
d) 3(x + 2)2 

PROVA: LEGISLAÇÃO 
 
As questões nº 31 a 35 foram elaboradas com base na Lei Federal nº 8.069/1990, Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA. 
 
31- Leia as assertivas abaixo e assinale a que está incorreta.  
a) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente considera-se criança a pessoa até doze anos de idade 
incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
b) Dentre outros é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à profissionalização, à cultura, à dignidade. 
c) É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal, sendo que a 
parturiente será atendida sempre pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. 
d) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
 
32- A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na 
modalidade de: 
a) transferência. 
b) adoção. 
c) concessão. 
d) tutela. 
 
33- O ________________________ será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na 
forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, 
recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. 
a) Poder familiar 
b) Poder público 
c) Poder previdenciário 
d) Poder judiciário 
 
34- Marque a alternativa correta. 
a) Ao adolescente aprendiz, maior de dezesseis anos, são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários.  
b) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade. 
c) Ao adolescente até dezoito anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.  
d) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 
maus-tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os 
recursos escolares, e elevados níveis de repetência. 
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35- Assinale a alternativa incorreta. 
a) Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou 
responsável, sem expressa autorização judicial. 
b) A autorização não será exigida quando a criança estiver acompanhada de ascendente ou colateral maior, 
até o terceiro grau, comprovado documentalmente o grau de parentesco. 
c) A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por dois 
anos. 
d) Quando se tratar de viagem ao exterior a autorização é dispensável, somente, se a criança ou adolescente 
estiver acompanhado de ambos os pais. 
 
As questões 36 a 40 foram elaboradas com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
Lei n.º 9.394/96.   
 
36- Leia as assertivas abaixo e responda: 
I- A educação escolar compõe-se de: educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio, e educação superior.  
II- Em nenhuma hipótese, a escola poderá reclassificar os alunos, mesmo quando se tratar de transferências 
entre estabelecimentos situados no País e no exterior.  
III- O ensino da arte constituirá componente curricular facultativo, nos diversos níveis da educação básica, 
ficando a critério da direção do estabelecimento de ensino a promoção ou não de desenvolvimento cultural 
dos alunos.  
 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I; 
b) Apenas I e II; 
c) Apenas II e III; 
d) I, II e III. 
 
37- Assinale a alternativa correta: 
a) A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança até oito anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade.  
b) A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular 
de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou 
por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 
recomendar.  
c) A educação infantil será oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até dois anos 
de idade, e pré-escolas, para as crianças de três a cinco anos de idade.  
d) Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, 
com o objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental.  
 
38- Leia as assertivas abaixo e responda: 
I. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos duas horas de trabalho efetivo em sala de 
aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola.  
II. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 
aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão.  
III. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.  
 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a I; 
b) Apenas I e II; 
c) Apenas II e III; 
d) Todas. 
 
39- Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
a) as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada;  
b) as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada;  
c) as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada;  
d) as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal.  
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40- Assinale a alternativa incorreta de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 
Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à 
consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que 
se destinam a: 
a) remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. 
b) uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. 
c) programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e 
outras formas de assistência social. 
d) concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. 
 
 
 
 
 







