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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

1

Identifique-se na parte inferior desta capa;

2

Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta;

4

O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;

5

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;

6
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura.
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
7
Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão
Resposta que acompanha a prova;
8
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura;
9

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;

10

Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);

11
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão
Resposta;
12

Assine o Cartão Resposta no local indicado.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº da inscrição

Boa Prova!

A casa da minha avó
Danuza Leão
1º
Era um sobrado; na parte de baixo, o armazém do meu avô, onde se vendia um pouco de tudo.
Tecidos, renda, sianinha, botões, fumo de rolo, açúcar, feijão e grãos de um modo geral – não em pacotes
mas em sacos grandes, que ficavam no chão. No andar de cima, onde morava a família, era a casa da
minha avó – nunca do meu avô.
2º
No armazém havia um balcão onde os mais chegados iam toda tarde conversar, com direito a um
copinho de cachaça – um só. Meu avô, italiano, se vestia de terno, gravata e colete, e em casa se concedia
o direito de tirar o paletó mas sempre de gravata e colete.
3º
Em cima, dando para a praça, havia uma sala de visitas que só era aberta em ocasiões muito
especiais – que nunca aconteciam –, com sofá, cadeiras estofadas e um piano. Mais para dentro uma
grande sala de jantar onde todos almoçavam e jantavam à mesma hora – 11:30 e 19h; em cada quarto, três
ou quatro camas, e banheiro era um só, para os avós, 12 filhos e os netos que lá passavam grandes
temporadas
4º
Minhas oito tias só tinham um objetivo na vida: arranjar um marido, e bastava que ele fosse um
rapaz bom e trabalhador. Das oito, só uma trabalhava: era professora, e ia a cavalo, todos os dias, dar
aulas. Foi a única que ficou solteira. As outras se casaram e para suas filhas só havia um objetivo na vida:
casar, ter filhos. E assim corria a vida.
5º
Nos fundos da casa, havia uma varanda para o rio; ao lado, a cozinha com uma janela de onde se
tinha a vista mais bonita da casa; por essa janela a empregada jogava o lixo. A palavra ecologia ainda não
existia e da varanda nós, crianças, ficávamos vendo as cascas de laranja e banana sendo levadas pela
correnteza.
6º
A grande aventura era dormir no chão duro. Os menores imploravam para ter o privilégio de dormir
com um lençol em cima dos tacos e um ___________. Era a grande farra.
7º
Uma vez por semana vinha um homem lavar o chão da casa; ele jogava baldes de água, passava
sabão, depois ___________, tirava o _____________ com um rodo e secava com um pano. Só a sala da
frente era encerada e o brilho dado na mão, com uma flanela. Quando o trabalho estava pronto ficava um
cheiro de casa de gente honesta, de gente direita. Onde foram parar esses cheiros?
8º
As comidas eram de interior: galinha quase todo dia e, para dar uma corzinha ao refogado, colorau.
Os legumes eram da roça: abobrinha, jiló, couve, repolho, chuchu. Às vezes uma tia perguntava: “Você quer
um ovo frito?” Esse privilégio só acontecia às vezes e só para os netos que estavam de visita.
9º
As sobremesas eram doces de banana em rodelas e de mamão verde. Esse meu lado da família
(da minha mãe) não era muito de comer. Lá pelas 21h tinha um lanche modesto: café com leite, pão e
manteiga; aos domingos ............... biscoitos, e cada uma das crianças .............. o direito de fazer um do
feitio que ..................., que era sempre o mesmo: uma lagartixa e no lugar dos olhos, dois milhos.
10
Havia muitas visitas a tias, avós e primas longínquas. Os laços familiares eram cultivados com
cuidado, mas o melhor de tudo era quando as tias moravam do outro lado do rio, porque aí a gente
atravessava a ponte, o que era, sempre, uma emoção. E ainda havia a ponte de ferro por onde passava o
trem, que era um perigo. O sonho de todos nós, crianças, era atravessar essa ponte pulando sobre os
dormentes, e a minha falta de coragem para desobedecer e atravessar a ponte de ferro é uma frustração
até hoje não superada. Outra: nunca ter tomado um banho no rio.
11
São belas as lembranças de quem passou parte da infância em uma cidade do interior com um rio e
uma ponte – duas aliás.
E melhor ainda é lembrar.
LEÃO, Danuza. Folha de S. Paulo, Caderno C, 21 jul. 2002, p. 2.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no texto:
a) travecero – enchaguava – excesso.
b) travesseiro – enxaguava – excesso.
c) traveceiro – enxaguava – escesso.
d) travessero – enchaguava – exsseço.
02 - Obedecendo as normas de concordância verbal assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas de linhas pontilhadas no texto (9º parágrafo):
a) haviam – tinham – quisessem.
c) havia – tinha – quisesse.
b) haviam – tinham – quisesse.
d) havia – tinham – quisessem.
03 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta:
A autora relata algumas de suas rotinas. E dá destaque àquilo que era mais marcante para as
crianças.
a) Fazer um biscoito do feitio de lagartixa.
b) Dormir no chão duro.
c) Ficar na varanda vendo as cascas de laranja e banana sendo levadas pela correnteza.
d) O cheiro de casa de gente honesta.
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04 - Em “E assim corria a vida”. (final do 4º parágrafo). O nexo assim pode ser corretamente
substituído por:
a) desse modo.
b) embora.
c) porquanto.
d) posto que.
05 - Os travessões simples utilizados no texto (1º, 2º e 11 parágrafos) foram empregados para:
a) Sinalizar o acréscimo de uma informação.
b) Detalhar uma informação.
c) Destacar a fala da narradora personagem.
d) Marcar as suspensões dos pensamentos, provocadas por hesitação da narradora.
06 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado abaixo está substituído pelo pronome
correspondente de modo incorreto:
a) tirar o paletó = tirá-lo.
b) tinham um objetivo = tinham-no.
c) nunca ter tomado um banho = nunca o ter tomado.
d) a gente atravessava a ponte = a gente atravessava-lhe.
07 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma razão que família:
a) açúcar – única.
b) longínquas – café.
c) privilégio – água.
d) infância – ficávamos.
08 - Analise as alternativas sobre o sinônimo de:
I - ocasiões (3º parágrafo) – momentos.
II - feitio (9º parágrafo) – formato.
III - cultivados (10 parágrafo) – mantidos.
Quais delas há sinônimos adequados para as palavras do texto?
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) I, II e III.
09 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta:
a) e-co-lo-gi-a.
c) bis-co-i-to.
b) man-te-i-ga.
d) fe-i-ti-o.
10 - “Ecologia” se escreve com “g”, também se escreve com “g”:
a) can___ica – ___irau.
b) cere___eira – berin___ela.
c) ___ibóia – vare___ista.
d) farin___ite – rabu___ice.
11 - Na figura que segue, sabe-se que o triângulo retângulo é isósceles e que sua hipotenusa
coincide com o diâmetro da circunferência, cuja medida é 16 cm:

Utilizando π = 3, é correto afirmar que a área sombreada na figura acima é igual a:
2
a) 8 cm .
2
b) 16 cm .
2
c) 80 cm .
2
d) 160 cm .
2

12 - Carlos pretende cercar um terreno retangular cuja área mede 224 m , sendo que o comprimento
mede 2 metros a mais que a largura. A quantidade de tela necessária para cercar esse terreno é igual
a:
a) 70 metros.
c) 35 metros.
b) 60 metros.
d) 30 metros.
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13 - Na linha de produção de uma metalúrgica, 25 máquinas produzem 100 mil unidades de
determinada peça, num período de 30 dias. O gerente de produção recebeu uma encomenda de 240
mil peças, cujo prazo para entrega era de, no máximo, 50 dias. Para conseguir entregar essa
encomenda no prazo, a quantidade de máquinas operando nessa linha de produção deve ser igual a:
a) 36.
b) 35.
c) 32.
d) 30.
14 - Uma caixa em formato de prisma hexagonal regular possui apótema da base medindo 30 cm e
arestas laterais medindo 40 cm. O volume equivalente a 2/3 da capacidade dessa caixa é igual a:
3
m.
a)
3
b)
m.
3
c)
m.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
15 - Uma pesquisa realizada com 90 pessoas apontou que 3/5 delas caminham pela manhã, 40%
caminham à tarde, e 5 pessoas não fazem caminhada. O número de pessoas que caminham de
manhã e a tarde é igual a:
a) 0.
b) 2.
c) 3.
d) 5.
16 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010, aproximadamente, qual é a densidade
demográfica de Astorga?
a) 37 moradores por km².
b) 47 moradores por km².
c) 57 moradores por km².
d) 67 moradores por km².
17 - Leia com atenção o trecho da notícia abaixo:
O Ministério da Saúde vai aproveitar a chegada de novos médicos ao mercado de trabalho em
dezembro para lançar o terceiro edital do Programa Mais Médicos. A informação foi confirmada dia
04/11 pelo ministro da Saúde, __________, que participou do 1º Fórum Nova Favela Brasileira. (...)
Fonte – Agencia Brasileira de Notícias.
Que alternativa completa CORRETAMENTE o lacuna da notícia?
a) Alexandre Padilha.
b) Barjas Negri.
c) José Gomes Temporão.
d) José Saraiva Felipe.
18 - Ocupou a Presidência da República por seis anos:
a) Fernando Henrique Cardoso.
b) João Figueiredo.
c) José Sarney.
d) Luiz Inácio Lula da Silva.
19 - Que fato histórico ocorreu no mesmo dia em que o engenheiro chefe do Departamento de
Topografia e Procurador da Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná elaborou o projeto do
patrimônio de Astorga?
a) Final da Segunda Guerra Mundial.
b) Deposição do Ex-Presidente Getúlio Vargas.
c) Início da construção de Brasília/DF.
d) Término da construção do Muro de Berlim/Alemanha.
20 - Palmas, é a Capital de que Estado abaixo?
a) Acre.
b) Amapá.
c) Roraima.
d) Tocantins.
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21 - Qual a finalidade da Educação Infantil?
a) Promover o saber de crianças em idade de três a sete anos de idade.
b) Proporcionar um ambiente agradável, lúdico e recreativo, onde as crianças frequentem em contra turno
escolar.
c) Proporcionar condições adequadas para promover o bem estar das crianças, seu desenvolvimento físico,
cognitivo, afetivo e social, ampliando suas experiências e estimular o interesse das crianças para o
conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade.
d) Promover o bem estar, o crescimento sadio e harmonioso de crianças de zero a sete anos de idade,
onde os docentes devem proporcionar brincadeiras e atividades interativas que melhor desenvolva o
equilíbrio e a lateralidade.
22 - O ensino a ser ministrado nas escolas para uma melhor organização está dividido em fases.
Fases estas que as crianças passarão ano após ano até chegar a fase adulta. Sendo assim qual a
primeira fase da educação básica?
a) Educação Superior.
b) Educação Infantil.
c) Ensino Fundamental.
d) Ensino Médio.
23 - Em relação a Educação Infantil é correto afirmar que:
I - A Educação infantil será oferecida em instituições educacionais, com propostas pedagógicas que
contemplem o direcionamento a ser dado no processo educativo, em termos de concepção de
infância e de desenvolvimento humano.
II - Atendido as particularidades do desenvolvimento da criança de zero a cinco anos de idade, a
educação infantil deve cumprir com as funções indispensáveis e indissociáveis de educar e cuidar.
III - As instituições de Educação Infantil, além da sua função eminentemente educativa, deverão
assegura complementação à ação da família no ato de cuidar das crianças.
IV - O ensino de educação infantil será estritamente mantido pelo poder privado.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas a afirmativa IV.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV.
c) Apenas as afirmativas I, II, III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
24 - Pessoas portadoras de necessidades especiais têm seus direitos a serem garantidos. Direito
esses que devem ser respeitados em sua totalidade por todas as pessoas e qualquer instituição.
Podemos elencar na área da educação como direito das crianças com necessidades especiais:
I - As crianças com necessidades especiais serão preferencialmente atendidas na rede regular, em
Centros de Educação Infantil, públicos ou privados, respeitando o direito do atendimento especial e
necessário, em seus diferentes aspectos, através de ações compartilhadas entre as áreas de saúde,
assistência social e educação, conforme legislação vigente.
II - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às
peculiaridades da clientela de educação especial.
III - A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na educação infantil.
IV - Crianças portadoras de necessidades especiais serão atendidas exclusivamente em APAES, não
sendo permitida sua inserção na classe regular de ensino.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, II e IV.
c) Apenas as afirmativas I, II e III.
b) Apenas as afirmativas III e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
25 - Nos Centros de Educação Infantil um documento que norteará o processo educativo em termos
de concepção de infância e de desenvolvimento humano na escola é a proposta pedagógica. A
proposta pedagógica deve buscar interação entre os diversos campos do saber e o cotidiano da
criança. De acordo com a proposta pedagógica o trabalho educativo do docente deve proporcionar
ao aluno:
I - A constituição de conhecimentos e valores pela e com a criança.
II - O contato com as múltiplas linguagens de forma cognitiva, não havendo sobreposição do
domínio do código escrito sobre as demais atividades.
III - O jogo e o brinquedo como formas de aprendizagem importantes a serem utilizadas com a
criança, uma vez que articulam o conhecimento em relação ao mundo.
IV - Estimular a criatividade, a autonomia, a curiosidade, o senso crítico, o valor estético e cultural.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I e III.
b) Apenas as afirmativas II e IV.
c) Apenas as afirmativas III e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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26 - Na elaboração da proposta pedagógica escolar da instituição de ensino devem-se levar em
consideração os princípios norteadores desse documento. Sendo eles:
I - Princípios humanos dos direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais.
II - Princípios éticos da autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum.
III - Princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito
à ordem democrática.
IV - Princípios estéticos da sensibilidade, criatividade, ludicidade e diversidade das manifestações
artísticas e culturais.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas II, III e IV.
b) Apenas as afirmativas I e IV.
c) Apenas as afirmativas I e III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
27 - A Proposta Pedagógica é um documento muito importante na instituição de ensino, pois nela
deve-se constar a vida da escola, todos seus elementos, sua descrição na integra, o que faz, seus
objetivos, clientela a ser atendida, etc... Nesta elaboração deve-se garantir também a articulação
família, escola e comunidade. Na elaboração desse documento, também fazem parte as seguintes
descrições:
I - As concepções de infância, de desenvolvimento humano e de ensino e aprendizagem.
II - O regime de funcionamento.
III - Seleção e organização dos conteúdos, conhecimentos e atividades no trabalho pedagógico.
IV - A gestão escolar expressa através de princípios democráticos e de forma colegiada.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas III e IV.
c) Apenas as afirmativas I e III.
b) Apenas as afirmativas II e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
28 - A avaliação na Educação Infantil não deverá ter caráter seletivo e nem classificatório e sim uma
dimensão formadora com o acompanhamento do processo contínuo de desenvolvimento da criança
na apropriação do conhecimento. Sobre avaliação na educação infantil não é correto afirmar que:
a) A avaliação deverá subsidiar permanentemente o professor e a instituição permitindo organizar e
reorganizar as ações pedagógicas junto as crianças.
b) As avaliações serão bimestrais, como forma de observar o que a criança aprendeu sobre os conteúdos
ensinados durante o bimestre, na qual o aluno que não expressar-se de maneira adequada ficará retido na
série em que cursa não podendo dar continuidade aos seus estudos.
c) Os registros descritivos elaborados durante o processo educativo deverão conter pareceres sobre os
diferentes aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem da criança.
d) São vedadas avaliações seletivas que leve a retenção da criança a ter acesso ao ensino fundamental.
29 - Hoje em dia a Educação Infantil tem legislações e leis que a regulamenta, não podendo ser
ofertada de qualquer maneira ou em qualquer lugar, precisa-se respeitar as especificações para
poder atender de maneira segura e eficaz crianças pequenas. Os espaços internos deverão atender
as diferentes funções da instituição de educação infantil e conter uma estrutura básica que
contemple:
I - Salas de aulas pequenas, com janelas pequenas e altas, com pouca ventilação, na qual se fará
uso contínuo do ar condicionado.
II - Espaço para professores e para os serviços administrativos, pedagógicos e de apoio.
III - Refeitório, instalações e equipamentos para o preparo de alimentos, que atendam as exigências
de nutrição, saúde, higiene e segurança, nos casos de oferecimento de alimentação.
IV - Instalações sanitárias completas, suficientes e próprias para o uso das crianças.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas II, III e IV.
b) Apenas as afirmativas II e IV.
c) Apenas as afirmativas I e III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
30 - A educação infantil como fase importante a ser cursada por crianças deve ser ofertada em:
I - Ensino fundamental, para crianças de 6 (seis) á 10 (dez) anos de idade.
II - Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade.
III - Pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
IV - Creches para crianças de zero a seis anos de idade.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas a afirmativa I.
b) Apenas as afirmativas II e III.
c) Apenas a afirmativa IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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31 - Para o funcionamento da educação infantil algumas regras são imprescindíveis, fazendo parte
destas regras:
I - Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200
(duzentos) dias de trabalho educacional.
II - Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete)
horas para a jornada integral.
III - Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de
60% (sessenta por cento) do total de horas.
IV - Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e
aprendizagem da criança.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas a afirmativa I.
c) Apenas a afirmativa IV.
b) Apenas as afirmativas II e III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
32 - O docente exerce um papel fundamental na vida de seus alunos. É ele quem vai orientar e
transmitir o conhecimento. Portanto são atribuições inerentes ao cargo de Educador infantil:
I - Promover e participar de jogos e atividades lúdicas com a criança, com objetivos de diversão e ao
mesmo tempo de crescimento intelectual.
II - Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino/aprendizagem, e propor estratégias
metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados.
III - Planejar e executar reuniões com pais e professores.
IV - Exercer atividades de cuidados higiênicos e de saúde à criança.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, II e IV.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
c) Apenas a afirmativa III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
33 - Das funções descritas a baixo qual não condiz como sendo função do educador infantil:
a) Participar com o pessoal técnico-administrativo e demais profissional de reuniões do conselho de classe,
pedagógicas, administrativas, festivas e outras atividades da escola que exijam decisões coletivas.
b) Manter-se informado das diretrizes e determinações dos Centros Municipais de Educação Infantil e dos
órgãos superiores.
c) Não divulgada as experiências educacionais realizadas pelos alunos e nem trocar experiências
profissionais com os demais professores do estabelecimento de ensino.
d) Avaliar o trabalho do aluno, de acordo com o proposto nas diretrizes pedagógicas.
34 - O sistema de ensino deverá promover a valorização dos profissionais da educação,
assegurando a esses profissionais:
I - Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado
para esse fim.
II - Piso salarial profissional.
III - Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho.
IV - Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas II e III.
c) Apenas a afirmativa I.
b) Apenas as afirmativas III e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
35 - Sobre o que dispõe a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990?
a) Sobre a Lei de diretrizes e Base da Educação Nacional.
b) Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
c) Sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
d) Sobre o Estatuto do idoso.
36 - A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais
garantidos na Constituição e na lei. Quais são os aspectos que compreende o direito à liberdade?
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
II - buscar refúgio, auxílio e orientação.
III - brincar, praticar esportes e divertir-se.
IV - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I e II.
b) Apenas as afirmativas II e III.
c) Apenas as afirmativas III e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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37 - O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece direitos e deveres, bem como o dever de
cada órgão governamental em manter e cuidar de nossas crianças e adolescentes. Em relação à
Educação o que é dever do Estado assegurar às crianças e adolescentes?
I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria.
II - O ensino médio é de curso facultativo e particular a todos que queiram dar continuidade aos seus
estudos.
III - Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador.
IV - Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, III e IV.
c) Apenas a afirmativa II.
b) Apenas as afirmativas II e III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
38 - Nos cuidados com nossas crianças e adolescentes, os dirigentes dos estabelecimentos de
ensino deverão comunicar ao Conselho Tutelar os casos que envolvam seus alunos nas seguintes
situações:
I - Maus-tratos envolvendo seus alunos.
II - Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares.
III - Elevados níveis de repetência.
IV - Alunos que apresentam 97% de frequência escolar anualmente.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, III e IV.
c) Apenas as afirmativas II e IV.
b) Apenas as afirmativas I, II e III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
39 - No atendimento às crianças de zero a três anos de idade nos Centros de Educação Infantis
deve-se criar um ambiente de acolhimento que dê segurança e confiança às crianças, garantindo
oportunidades para que essas crianças sejam capazes de:
I - Experimentar e utilizar os recursos de que dispõem para a satisfação de suas necessidades
essenciais, expressando seus desejos, sentimentos, vontades e desagrados, e agindo com
progressiva autonomia.
II - Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo progressivamente seus limites, sua
unidade e as sensações que ele produz.
III - Tomar banho sozinha sem o auxílio e o acompanhamento de uma professora ou pessoa
responsável.
IV - Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, executando ações simples
relacionadas à saúde e higiene.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I e III.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
b) Apenas as afirmativas I, II e III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
40 - Para as crianças de maior idade, ou seja, de quatro a cinco anos que frequentam o Centro de
educação infantil em período integral os objetivos para elas são o de aprofundar e ampliar os
conhecimentos adquiridos em fases anteriores, devendo garantir a essas crianças que sejam
capazes de:
I - Ter uma imagem positiva de si, ampliando sua autoconfiança, identificando cada vez mais suas
limitações e possibilidades, e agindo de acordo com elas.
II - Identificar e enfrentar situações de conflitos, utilizando seus recursos pessoais, respeitando as
outras crianças e adultos e exigindo reciprocidade.
III - Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração e
compartilhando suas vivências.
IV - Brincar.
Dentre as afirmativas acima estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I e III.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
b) Apenas as afirmativas I, II e III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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