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ORIENTAÇÕES GERAIS

LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:

• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de 
prova e cartão-resposta.

• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o 
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) 
hora.

• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno 
contém questões objetivas de conhecimentos 
específicos, conhecimentos gerais, matemática e 
de língua portuguesa, conforme edital. Verifique 
se o material está em ordem e se o seu nome, CPF e 
número de inscrição conferem com os que aparecem 
no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário comunique 
imediatamente o fiscal.

• Todas as questões da prova são de múltipla 
escolha. Para cada umas das questões objetivas, 
são apresentadas quatro alternativas (A, B, C ou D) e 
somente uma corresponde à alternativa correta.

Assinale UMA RESPOSTA: a marcação em mais de 
uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras 
que correspondem às respostas corretas deve ser 
realizada com caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul, de forma contínua e densa cobrindo todo o 
espaço compreendido pelos círculos. A Leitora Óptica 
é sensível a marcas escuras, portanto preencha os 
campos de marcação completamente. Exemplo:  

 

•  CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não 
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.

• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o 
candidato que: 

a) durante a realização da prova utilizar, relógio, 

telefone celular, qualquer tipo de equipamento 
eletrônico ou fontes de consultas de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala de prova levando consigo o 
CADERNO DE PROVA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;

c) se recusar a entregar o CADERNO DE PROVA e/
ou CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo 
estabelecido;

d) manter ou tentar manter qualquer tipo de 
comunicação com outros candidatos.

• Os fiscais não estarão autorizados a emitir opinião, 
nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar 
o enunciado da questão e decidir a resposta.

• Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o 
CADERNO DE PROVA E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE 
A LISTA DE PRESENÇA. Está permitido levar apenas 
o rascunho do gabarito que encontra-se na última 
página do caderno de prova.

• Após a realização da prova o candidato deverá 
imediatamente sair das instalações físicas do local da 
prova.

• Os últimos três candidatos deverão entregar 
simultaneamente o cartão resposta e o caderno de 
provas, em seguida assinarão a ata, a(s) relação(ões) 
de confirmação de presença dos candidatos daquela 
sala e rubricarão, no verso, o envelope dos cartões 
respostas dos candidatos que prestaram prova na 
respectiva sala.

• Na hipótese de ocorrer anulação de questões, estas 
serão consideradas como respondidas corretamente 
por todos os candidatos.

• O gabarito da prova estará disponível em 01/02/2015, 
a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de 
Herval D´ Oeste/SC (www.hervaldoeste.sc.gov.br) e na 
página da Unoesc(www.unoesc.edu.br) 
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Na frase: “Admiro a genialidade de quem pendurou 
o quadro de ponta-cabeça” temos uma: 

(A) antítese.  (B) ironia.

(C) retificação.  (D) elipse.

Assinale a frase ERRADA quanto ao emprego de 
vírgulas:

(A) Sugiro, minha amiga, que você estude muito.

(B) Apesar de ser estrangeira, a médica foi muito bem 
acolhida.

(C) Para ser aprovado é necessário em primeiro lugar, 
estudar muito.

(D) Estávamos certos que, sem um mapa, nos 
perderíamos.
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Assinale a alternativa correta quanto ao uso da 
crase:

(A) Maria passa o dia à limpar a casa.

(B) Na receita dizia para usar sal à gosto.

(C) Não entrego os documentos à pessoas que não 
conheço.

(D) Ele é pontual e vai à reunião sem reclamar.

Assinale a alternativa em que a colocação 
pronominal está ERRADA:

(A) Diga-me somente a verdade.

(B) Nada compara-se ao atrevimento dela.

(C) Vender-te-ei o apartamento em novembro.

(D) Quem me mandou essas flores?

Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
verbal:

(A) Não existem questões subjetivas.

(B) Não houveram classificados.

(C) Fazem dias que ela não aparece.

(D) Os garotos parece felizes.

Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
nominal:

(A) Depois da terceira etapa, tive menas dificuldades.

(B) O parecer e a planilha estão anexo ao processo.

(C) Ela mesma conferiu as notas.

(D) É proibido a presença de estranhos.

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
acentuadas corretamente:

(A) úmido – nódoa – úteis – dôr.

(B) sôfrego – saude – juízo – baú.

(C) binóculo – freguês – fiél – egoísta.

(D) lâmpada – papéis – bônus – ânsia.

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
ortograficamente corretas:

(A) manjericão – rapoza – máximo – acesso.

(B) vaselina – sujeira – opressão – descer.

(C) vizinho – cortesia – magestade – contorção.

(D) ancioso – baliza – essencial – cafajeste.

LÍNGUA PORTUGUESA
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MATEMÁTICA

Assinale a alternativa ERRADA quanto ao uso dos 
porquês:

(A) Os alunos estão agitados, por quê?

(B) Por que você não foi ao curso?

(C) Ninguém sabe o por que de tanta confusão.

(D) Dormiu até tarde porque estava cansada.

Assinale a frase que NÃO contém erro no emprego 
de palavras e/ou expressões:

(A) Felizmente, sua resposta veio ao encontro de 
minhas necessidades.

(B) Paulo mau chegou e já foi almoçar.

(C) A casa fica acerca de 200 metros do hospital.

(D) Estudou bastante afim de ser aprovado.

Cinco amigos decidem fazer uma viagem de São 
Paulo ao Rio de Janeiro num carro de 5 lugares. 
Como a viagem é longa, decidiram que o motorista 
deveria ser revezado, pois assim ninguém ficaria 
muito cansado. De quantas formas eles podem 
realizar esse percurso, sabendo que apenas 3 deles 
sabem dirigir?

(A) 5.  (B) 72.

(C) 96.  (D) 120.

A escola municipal Crescer Aprendendo realizou 
uma pesquisa estatística para diagnosticar a cor 
predominante dos alunos de sua escola. Os dados 
obtidos foram os seguintes: 200 alunos brancos, 
100 alunos negros, 65 alunos pardos e 40 alunos 
amarelos. A razão entre o número de alunos de cor 
amarela em relação ao número de alunos de cor 
branca é de

(A) 1/5.   (B) 2/3.

(C) 20/13.  (D) 5/2.

Em grandes centros urbanos brasileiros, um dos 
principais problemas é o trânsito. São filas enormes 
nas horas de pico, tanto para o deslocamento de casa 
para o trabalho quanto vice-versa. É muito comum, 
nesses locais, as buzinas dos carros serem utilizadas 
das mais diversas formas. Observe o Gráfico a seguir, 
o qual representa uma pesquisa realizada sobre os 
motivos pelos quais os motoristas usam a buzina no 
trânsito:

Escolhida uma pessoa ao acaso, a probabilidade de ela 
usar a buzina para expressar o sentimento de raiva é 
de aproximadamente

(A) 80/197.  (B) 40/80.

(C) 40/197.  (D) 80/40.

Uma determinada fábrica recebeu uma proposta: 
deveria fabricar 50 peças de madeira, conforme 
figura a seguir, para determinado comprador da 
região metropolitana de Minas Gerais. Assim, qual 
a quantidade de madeira gasta para a confecção de 
cada uma dessas peças?

     

(A) 54 cm².  (B) 108  cm².

(C) 162 cm².  (D) 210  cm².
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Construa a matriz Aij2x2 em que aij = i3 – j e resolva 
o determinante de At. O resultado será:

(A) 7.  (B) -7.

(C) 13.   (D)-13.

Aplicando-se R$ 20.000 a uma taxa de juro simples 
de R$ 2,3% a.m., durante 3 anos, obterei um 
determinado montante. Se gastar 3/4 desse valor 
na aquisição de um carro, quanto dinheiro ainda 
me sobrará?

(A) R$ 4.140.  (B) R$ 9.140.

(C) R$ 16.560.  (D) R$ 36.560.

Uma empresa de produtos eletrônicos tem a função 
custo total determinada por C(x) = 300x - 100 e 
a função receita definida por R(x) = 2x2 + 500x. 
Sabendo-se que L = R - C, determine o lucro dessa 
empresa na venda de 80 unidades desses produtos.

(A) R$ 20.000.  (B) R$ 22.560.

(C) R$ 27.800.  (D) R$ 28.900.

Observe as peças de dominós a seguir:

Disponível em: <http://desafiosmate.blogspot.com.br/2010/09/dominos.html>.

Perceba que o primeiro dominó possui o número 
2 na parte superior e o número 5 na parte inferior, 
formando a fração 2⁄5. Quais devem ser os números 
do segundo dominó para que a soma das duas 
frações corresponda ao resultado indicado na figura?

(A) 3⁄5.   (B) 5⁄2.

(C) 3⁄1.   (D) 3⁄2.

Sequências de números são listas ordenadas 
de números que verificam uma determinada 
propriedade ou regra. Observe as figuras a seguir, 
as quais formam uma sequência lógica:

A quantidade de bolinhas necessárias para formar 
o T da 80ª figura dessa sequência seria de 

(A) 250.   

(B) 321.

(C) 412.   

(D) 488.

Dois padeiros fazem 60 cucas em 2 horas e 30 
minutos. Se aumentarmos a produção de cucas 
em 2⁄3 em relação a essa quantidade, em quanto 
tempo elas ficariam prontas?

(A) 3 horas e 10 minutos.

(B) 3 horas e 20 minutos.

(C) 4 horas e 10 minutos.

(D) 4 horas e 30 minutos.

Disponível em: 
<http://www.tutorbrasil.com.br/estudo_matematica_online/
progressoes/progressao_aritmetica/progressao>.
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LEGISLAÇÃO

Segundo a Constituição da República, é correto 
afirmar sobre a administração pública:

(A) Cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis exclusivamente aos brasileiros.

(B) O prazo de validade do concurso público será 
de até quatro anos, prorrogável uma vez por igual 
período.

(C) O direito de greve não poderá ser exercido por 
servidor público.

(D) Durante o prazo improrrogável, previsto no 
edital de convocação, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos será 
convocado com prioridade sobre novos concursados 
para assumir cargo ou emprego, na carreira.

  

Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, são 
instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos 
quais será concedida ampla divulgação inclusive 
em meios eletrônicos de acesso público:

(A) os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo 
parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; as 
versões simplificadas desses documentos.

(B) os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias; 
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; 
o Relatório Detalhado da Execução Orçamentária e 
o Relatório de Gestão Fiscal; as versões complexas 
desses documentos.

(C) apenas o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal.

(D) apenas os planos, os orçamentos e as leis de 
diretrizes orçamentárias.

Segundo a Lei de Licitações, é correto afirmar:

(A) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital para a execução de 
seu objeto.

(B) Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação.

(C) Convite é a modalidade de licitação entre interessados 
do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) 
pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas.

(D) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico 
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios 
constantes no edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

O Estatuto da Cidade prevê que a política urbana 
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante diversas diretrizes gerais, entre 
as quais está(ão):

(A) a ordenação e o controle do uso do solo, de forma a 
causar a retenção especulativa de imóvel urbano, que 
resulte na sua subutilização ou não utilização.

(B) a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 
o transporte e os serviços públicos adequados aos 
interesses e às necessidades da população e às 
características locais.

(C) a preferência de condições para os agentes 
públicos em relação aos privados na promoção de 
empreendimentos e atividades relativos ao processo 
de urbanização, atendido o interesse social.

(D) a doação dos investimentos do Poder Público de 
que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos.



CONHECIMENTOS GERAIS  | CONCURSO PÚBLICO | PREFEITURA DE HERVAL D´OESTE 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

 05 | Unoesc 

(D) O ensino fundamental é obrigatório apenas àqueles 
que demonstrarem falta de recursos.

Segundo o Estatuto do Servidor Público do Município 
de Herval d’Oeste, são formas de provimento de cargo 
público, EXCETO:

(A) desaposentação. (B) recondução.

(C) reintegração.  (D) revalidação.

De acordo com o Estatuto do Servidor Público do 
Município de Herval d’Oeste, sobre posse e exercício, 
está correto:

(A) A nomeação e a posse ocorrerão no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da publicação do ato de convocação.

(B) A posse em cargo público dependerá de prévia 
avaliação médica devidamente designada pelo 
Município, inclusive no caso de posse dos agentes 
políticos.

(C) O servidor que estiver afastado em tratamento 
de saúde, que não estiver em condições físicas ou 
psicológicas de assumir o cargo no ato da posse será 
desclassificado.

(D) Será de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor 
empossado em cargo público entrar em exercício, 
contados da data da posse.

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Herval 
d’Oeste, é competência do município, EXCETO:

(A) regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, 
permitir ou autorizar, conforme o caso, os serviços 
funerários e os cemitérios.

(B) fixar locais de estacionamento de táxis e demais 
veículos.

(C) regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, 
permitir ou autorizar, conforme o caso, os serviços de 
rádio comunitária.

(D) fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito em 
condições especiais.

Segundo a Lei Orgânica do Município de Herval d’Oeste, 
compete, privativamente, à Câmara Municipal:

(A) apreciar os atos de concessão ou permissão de 
serviços de transporte coletivo.

(B) nomear e exonerar os Secretários Municipais.

(C) vetar projetos de lei, total ou parcialmente.

(D) editar medidas provisórias nos termos desta Lei 
Orgânica.

Conforme a Lei Orgânica do Município de Herval 
d’Oeste, sobre a educação, é correto afirmar:

(A) O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 
30% (trinta por cento) da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e no desenvolvimento do ensino, 
ressalvadas as despesas com programas de alimentação 
e assistência à saúde, no ensino fundamental, que 
serão financiados com recursos provenientes de 
contribuições sociais federais, estaduais e outros recursos 
orçamentários.

(B) Os recursos municipais poderão ser destinados a 
escolas comunitárias, filantrópicas ou definidas em lei 
que: comprovem finalidade não lucrativa e apliquem 
seus excedentes financeiros em educação e assegurem a 
destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 
filantrópica ou ao Poder Público Municipal, no caso de 
encerramento de suas atividades.

(C) O dever do Município com a educação será efetivado 
mediante a garantia de ensino superior gratuito a todos 
os munícipes.

Segundo o Estatuto do Servidor Público do Município 
de Herval d’Oeste, é correto afirmar:

(A) Será concedida licença-paternidade ao servidor, pelo 
nascimento ou adoção de filho(s), de 15 (quinze) dias 
consecutivos, contados a partir da data do parto ou da 
adoção.

(B) Ao servidor é proibido representar contra ilegalidade, 
omissão ou abuso de poder.

(C) São considerados como de efetivo exercício para 
efeito de vantagens pessoais, os afastamentos em 
virtude de participação em curso superior cujo horário 
seja diurno.

(D) Ao servidor é proibido participar de gerência ou 
administração de empresa privada, de sociedade civil, 
ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, 
cotista ou comanditário.



 A Lei n. 12.796, de 04 de abril de 2013, que altera a Lei 
n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece em 
seu artigo 31 que a educação infantil será organizada 
de acordo com as seguintes regras comuns:

I. avaliação mediante acompanhamento e registro 
do desenvolvimento das crianças, com o objetivo de 
promoção, para o acesso ao ensino fundamental. 

II. carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) 
horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) 
dias de trabalho educacional. 

III. atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) 
horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas 
para a jornada integral. 

IV. controle de frequência pela instituição de educação 
pré-escolar, exigida a frequência mínima de 70% 
(sessenta por cento) do total de horas. 

V. expedição de documentação que permita atestar 
os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 
criança.

Assinale a alternativa que contém os itens corretos:
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(A) I, II e IV.  (B) I, III e V.

(C) II, III e V.  (D) I, II e III.

O processo de desenvolvimento e aprendizagem 
na educação infantil nos primeiros anos de vida, de 
acordo com o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, estabelece que a criança: 

(A) [...] é um ser social que nasce com capacidades 
afetivas, emocionais e cognitivas. Tem desejo de 
estar próxima às pessoas e é capaz de interagir e 
aprender com elas de forma que possa compreender 
e influenciar seu ambiente. Ampliando suas relações 
sociais, interações e formas de comunicação, as 
crianças sentem-se cada vez mais seguras para se 
expressar, podendo aprender, nas trocas sociais, 
com diferentes crianças e adultos cujas percepções e 
compreensões da realidade também são diversas.

(B) [...] passar no jardim de infância é de extrema 
importância à construção dos alicerces de 
sua afetividade, socialização e inteligência e, 
consequentemente, em seu desenvolvimento integral 

e harmônico. Para que a escola possa cumprir esse 
papel, é necessário conhecer as características do 
desenvolvimento infantil até os seis anos e organizar 
o ambiente e as atividades da pré-escola de modo a 
atender às necessidades das crianças nessa etapa da 
vida.

(C) [...] construir uma identidade positiva a respeito de si 
mesma, de pessoa capaz de se cuidar e ser cuidada, de 
interagir com outros e dominar diferentes habilidades 
e conteúdos. A identidade da criança também está 
sendo formada durante atividades da vida diária.

(D) [...] tendo como objetivo o desenvolvimento integral 
e a construção da autonomia infantil, para isso o modelo 
pedagógico precisa proporcionar experiências, 
tomada de decisão, socialização e descobertas. Nessa 
organização de trabalho pedagógico, o educador e a 
criança têm papéis ativos; o educador deve pesquisar 
e conhecer o desenvolvimento infantil. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) da Educação Infantil (volume 3), a prática 
educativa com as crianças de zero a três anos 
deve ser organizada de forma que desenvolva as 
seguintes capacidades:

I. Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo.

II. Explorar as possibilidades de gestos e ritmos 
corporais para se expressar nas brincadeiras e nas 
demais situações de interação.

III. Deslocar-se com destreza progressiva no espaço 
ao andar, correr, pular, etc., desenvolvendo atitude de 
confiança nas próprias capacidades motoras.

IV. Explorar e utilizar os movimentos de preensão, 
encaixe, lançamento, etc., para o uso de objetos 
diversos.

Com base nessas afirmativas, assinale a alternativa 
correta:

(A) Apenas I e II estão corretas.

(B) Somente III e IV estão corretas.

(C) Nenhuma está correta.

(D) Todas estão corretas.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
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As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil (DCNEIs) foram elaboradas a 
partir de ampla escuta a educadores, movimentos 
sociais, pesquisadores e professores universitários, 
que expuseram suas preocupações e anseios em 
relação à Educação Infantil, considerando já haver 
conhecimento consistente acerca do que pode 
fundamentar um bom trabalho junto às crianças. Elas 
destacam a necessidade de estruturar e organizar 
ações educativas com qualidade, articulada com 
a valorização do papel dos professores que atuam 
junto às crianças de 0 a 5 anos. Observando-se 
a importância das Diretrizes como instrumento 
orientador da organização das atividades cotidianas 
das instituições de Educação infantil, são pontos 
básicos: 

I. Oferecer condições e recursos para que as crianças 
usufruam seus direitos civis, humanos e sociais.

II.  Assumir a responsabilidade de compartilhar e 
complementar a educação e o cuidado das crianças 
com as famílias.

III.  Possibilitar tanto a convivência entre crianças e 
entre adultos e crianças quanto a ampliação de saberes 
e conhecimentos de diferentes naturezas.

IV. Promover a igualdade de oportunidades 
educacionais entre as crianças de diferentes classes 
sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às 
possibilidades de vivência da infância.

V. Construir novas formas de sociabilidade e de 
subjetividade comprometidas com a ludicidade, a 
democracia, a sustentabilidade do planeta e com 
o rompimento de relações de dominação etária, 
socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 
linguística e religiosa.

Assinale a alternativa que contém os itens corretos:

(A) I, II, III e IV.

(B) I, II, IV e V.

(C) II, III e V.

(D) I, II, III, IV e V. 

 A escola inclusiva vem sendo discutida em diferentes 
segmentos educacionais, mas são necessárias 
adequações para que esse sistema venha de fato a 
acontecer na prática. Assim, assinale a alternativa 
que descreve a escola inclusiva:

(A) [...] oferece aos alunos com deficiência matriculados 
na educação infantil um professor auxiliar para 
acompanhá-los em todos os momentos no espaço em 
que permanecem na escola. 

(B) [...] abre espaço para todas as crianças, abrangendo 
aquelas com necessidades especiais. O principal 
desafio da escola inclusiva é desenvolver uma 
pedagogia centrada na criança, capaz de educar 
a todas, sem discriminação, respeitando suas 
diferenças; é uma escola que considera a diversidade 
das crianças e oferece respostas adequadas às suas 
características e necessidades, solicitando apoio 
de instituições e especialistas quando isso se fizer 
necessário. É uma meta a ser perseguida por todos 
aqueles comprometidos com o fortalecimento de 
uma sociedade democrática, justa e solidária.

(C) [...] é um sistema de educação e ensino no qual 
os alunos com necessidades educativas especiais, 
incluindo os alunos com deficiência, são educados 
na escola do seu bairro, em creches e/ou centros 
de educação infantil, em salas de aula específicas 
para sua necessidade, apropriadas para a sua idade 
(cronológica), com colegas que têm deficiências iguais 
ou parecidas com as suas.

(D) [...] é uma escola organizada para atender 
específica e exclusivamente alunos com determinadas 
necessidades especiais ou deficiências. Algumas 
escolas se dedicam apenas a um tipo de necessidade, 
enquanto outras se dedicam a vários. Esse sistema 
adapta materiais e focaliza a deficiência do aluno.

A organização do trabalho na educação infantil 
considera alguns aspectos fundamentais para o 
bom andamento e para o desenvolvimento das 
crianças. Faz parte dessa organização o que consta 
nas opções a seguir, EXCETO:

(A) Rotina.

(B) Interação com as famílias.

(C) Estímulo, brinquedos e brincadeiras.

(D) Exclusivamente manter a higiene das crianças. 

QUESTÃO 34 QUESTÃO 35
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A Lei n. 12.796, de 04 de abril de 2013, que altera a Lei 
n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece que 
a avaliação na educação infantil deve ser realizada 
mediante:

(A) acompanhamento e registro de forma numérica do 
desenvolvimento dos alunos.

(B) acompanhamento sem registro do 
desenvolvimento das crianças.

(C) registro do desenvolvimento do aluno, com o 
objetivo de promoção dele para acesso ao ensino 
fundamental.

(D) acompanhamento e registro do desenvolvimento 
do aluno, sem o objetivo de promoção dele, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental. 

Assinale a alternativa que completa adequadamente 
o enunciado a seguir:

Cuidar e educar são dimensões indissociáveis na 
Educação infantil. Assim, compete ao professor de 
Educação infantil:

(A) manter as crianças sempre limpas, não permitindo 
contato com areia e/ou água, chão, brinquedos; assim 
elas se educam.

(B) apenas trabalhar na esfera da cognição, 
considerando que os processos de higiene e 
alimentação são funções dos auxiliares, e a criança 
os aprende individualmente sem intervenção do 
professor.

(C) envolver as crianças em todas as atividades 
motivando-as para a aprendizagem e para o 
desenvolvimento biológico, psicológico, motor e 
social.

(D) planejar e executar as atividades pedagógicas, sem 
considerar o segundo professor.

Em relação à consciência fonológica da criança, é 
correto afirmar que é a:

(A) capacidade de utilizar informações fonológicas 
para processar a linguagem oral, englobando 
capacidades como a discriminação e a memória na 
produção fonológica.

(B) operação mental na qual o indivíduo recorre à 
estrutura fonológica ou a sons da língua escrita.

(C) capacidade de utilizar informações fonológicas para 
processar a linguagem oral e a escrita, englobando 
capacidades como a discriminação, a memória e a 
produção fonológicas.

(D) operação mental, na qual o indivíduo recorre à 
estrutura fonológica ou a sons da língua falada.

Os PCNs da Educação infantil foram escritos como 
referenciais e orientações pedagógicas para os 
profissionais docentes da Educação infantil. Os 
professores podem utilizá-los para consultas, 
anotações, elaboração de projetos e discussões 
entre seus colegas e os familiares das crianças que 
atendem. E, como referencial, é uma proposta 
aberta, flexível e não obrigatória, que pode subsidiar 
os sistemas educacionais, favorecendo o diálogo, 
somente tendo sentido se traduzir a vontade dos 
sujeitos envolvidos com a educação das crianças. 
Considerando-se as especificidades afetivas, 
emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero 
a seis anos, a qualidade das experiências oferecidas 
que podem contribuir para o exercício da cidadania 
deve estar embasada nos seguintes princípios 
(assinale a alternativa INCORRETA): 

(A) Unicamente a alimentação das crianças, pois a 
educação é responsabilidade da família e não da 
escola.

(B) O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, 
consideradas em todas as suas diferenças.

(C) O direito das crianças a brincar, como forma de 
expressão, pensamento, interação e comunicação.

(D) O acesso das crianças aos bens socioculturais 
disponíveis, ampliando o desenvolvimento das 
capacidades relativas à expressão, ao pensamento, à 
interação social, à ética, à estética e à comunicação.
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