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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.seletivofloriano@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhec. Pedagógicas Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

D

C 

A

 

B A 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Um site de relacionamentos acaba de anunciar a criação de um serviço que pode muito bem ser 1 

tratado como inaceitável: colocar à disposição de pessoas interessadas em ter um filho um cadastro de 2 

doadores de esperma e de óvulo considerados bonitos. O objetivo, segundo os organizadores, é 3 

oferecer aos casais o que eles acreditam ser a possibilidade de ter um filho mais belo. 4 

Os inventores da ideia são os criadores da rede social Beautiful People.  Ela só aceita como 5 

membro quem for classificado como bonito. O candidato a participar deve ser aprovado em uma 6 

votação feita pelos integrantes. Mas não basta passar por essa primeira porta. Quem se descuida da 7 

aparência corre o risco de ser expulso. Foi o que aconteceu no começo deste ano, quando cerca de 8 

cinco mil pessoas foram excluídas com o argumento de que tinham ganhado quilos a mais. Hoje, a rede 9 

conta com cerca de 600 mil integrantes do mundo todo. 10 

E são esses indivíduos que o site disponibiliza como possíveis doadores. Aqueles que se 11 

dispõem a doar seu material genético podem ser encontrados no grupo Beautiful Baby Service, um 12 

fórum aberto dentro do site. O problema é que, numa sociedade que já viveu episódios hediondos como 13 

o Holocausto, ofertar um critério de seleção baseado na beleza dá arrepios. “É uma iniciativa 14 

inaceitável, que lembra a eugenia”, diz Salmo Raskin, presidente da Sociedade Brasileira de Genética 15 

Médica. De fato, o anúncio do serviço remete, perigosamente, a uma tentativa de colocar em prática a 16 

teoria que prega o aperfeiçoamento da espécie humana por meio da seleção genética, em busca de uma 17 

civilização perfeita. Os responsáveis pelo site, claro, defendem-se das críticas. “Não queremos 18 

estabelecer a escolha pela beleza, mas apenas abrir nossa base, de pessoas brilhantes, como potenciais 19 

doadoras”, disse à ISTOÉ Laura Hind, porta-voz da rede. 20 

Segundo Greg Hodge, diretor do Beautiful People, a iniciativa surgiu por causa de insistentes 21 

pedidos. “Todos os pais gostariam que seus filhos fossem abençoados com vários atributos, sendo que 22 

um dos mais procurados é a beleza. Imagine a demanda para um website cujos membros se parecem 23 

com Brad Pitt, George Clooney e Angelina Jolie”, disse. 24 

No início, o serviço seria ofertado apenas aos membros da rede. Mas, no que consideraram um 25 

gesto de generosidade, os responsáveis resolveram abri-lo a qualquer interessado. “Não tínhamos 26 

certeza se o estenderíamos a pessoas que não fossem bonitas”, contou Robert Hintze, um dos 27 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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fundadores do site. “Mas todos, inclusive os feios, gostariam de colocar filhos bonitos no mundo, e não 28 

podemos ser egoístas com o nosso pool de genes de pessoas atraentes.” 29 

A atitude, no entanto, carece de conhecimento. Qualquer indivíduo sabe que a presença de um 30 

pai e de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança terá os traços harmônicos. Hoje se sabe, 31 

inclusive, que é muito difícil prever até mesmo a chance de o bebê herdar características pontuais 32 

vinculadas à aparência, como a cor dos olhos e dos cabelos. “Atualmente, temos a informação de que 33 

diversos genes estão associados a essas características”, explica Raskin. “Por isso, é muito simplista 34 

dizer que determinado casal apresenta essa ou aquela probabilidade de ter um filho com olhos claros, 35 

por exemplo.” 36 

Na opinião do médico carioca Luiz Fernando Dale, especialista em medicina de reprodução 37 

assistida, trata-se de um projeto idealizado por indivíduos psicologicamente deturpados. Ele conta que, 38 

na sua experiência, nunca se deparou com casais pedindo filhos bonitos. “O que eles querem é que a 39 

criança seja saudável e se pareça o máximo possível com eles próprios”, diz. Para que isso seja 40 

possível, os médicos costumam recorrer a bancos de esperma e a doadoras de óvulos que pertençam, 41 

por exemplo, às mesmas populações das quais fazem parte os casais interessados. É o chamado critério 42 

da regionalidade. 43 

Para o Brasil, o Beautiful Baby Service pode não ter valia. Aqui, não é possível importar 44 

esperma ou óvulo e as doações são sempre anônimas. Portanto, o brasileiro que se interessar – e 45 

conseguir encontrar um doador no serviço – terá que ir a um lugar que permita uma doação aberta, em 46 

que doador e receptor podem se conhecer. Na Inglaterra isso é possível. Lá, inclusive, a Clínica 47 

London Bridge Fertility, Gynecology and Genetics Center, por exemplo, já se prontificou a realizar os 48 

procedimentos que podem ser gerados por meio dos contatos intermediados pela rede. “Apoiamos a 49 

iniciativa porque há dificuldade de encontrar doadores”, justificou à ISTOÉ Tim Mott, responsável 50 

pela comunicação da clínica. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IN:https://istoe.com.br/83259_A+QUESTIONAVEL+BUSCA+DO+BEBE+PERFEITO/ 
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01) Segundo o texto, no Brasil 

 

A) A reprodução artificial ainda está no campo das 

hipóteses. 

B) Os centros de reprodução assistida limitam-se a 

atender casais com problemas de fertilidade. 

C) A comercialização de óvulos inseminados 

artificialmente obedece a sigilo e atende aos valores 

éticos. 

D) A seleção de doadores de óvulos ou esperma pelos 

pais que desejam ter filhos prescinde de beleza física 

das crianças.  

 

02) Da leitura do texto depreende-se que 

 

A) Beleza e saúde são as duas pretensões mais 

manifestadas pelos pais que desejam ter filhos 

através da doação de óvulos ou esperma. 

B) No Brasil assim como na Inglaterra já é possível que 

doador e receptor se conheçam, anulação a hipótese 

de doação anônima. 

C) A doação de esperma e óvulos que remetam a 

possibilidade de ter um filho mais belo pode gerar 

uma distorção no real sentido da vida e das relações 

sociais sobrepondo um ser humano sobre o outro. 

D) A busca da perfeição tem gerado a criação, em todo o 

mundo, de cadastros de doadores de esperma e 

óvulos que garanta o nascimento de filhos bonitos. 

 

03) A leitura do primeiro e segundo parágrafos leva a 

inferir que os avanços científicos refletem 

 

A) O entendimento de alguns grupos de pessoas de que 

o ser humano é essencialmente matéria biológica. 

B) O desejo humano de procriação e imortalidade. 

C) O respeito pelos sentimentos humanos. 

D) O conhecimento da alma humana. 

 

04) Constitui um ponto de vista do autor, expresso no 

texto: 

 

A) “O problema é que, numa sociedade que já viveu 

episódios hediondos como o Holocausto, ofertar um 

critério de seleção baseado na beleza dá arrepios.” 

(L.13/14). 

B) “É uma iniciativa inaceitável, que lembra a eugenia”” 

(L.14/15). 

C) “É o chamado critério da regionalidade.” (L.42/43). 

D) “Aqui, não é possível importar esperma ou óvulo e as 

doações são sempre anônimas.” (L.44/45). 

 

05)  Leia o trecho abaixo: 

 

“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e 

de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança 

terá os traços harmônicos.” (L.30/31). 

 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar 
 

A) A estrutura oracional obedece ao processo de 

coordenação. 

B) O agente da ação verbal, na primeira oração, é 

indeterminado. 

C) A segunda oração tem valor adjetivo. 

D) A terceira oração equivale a um substantivo. 

 

06) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 
 

A) A forma verbal “surgiu” (L.21) apresenta-se com a 

mesma regência de “descuida” (L.7). 

B) O vocábulo “só” (L.5) tem valor de exclusão. 

C) Em “cerca de cinco mil pessoas foram excluídas” 

(L.8/9), o verbo pode ficar também no singular em 

concordância com a palavra “cerca”, observando 

outros ajustes na sentença. 

D) A construção oracional “passar por essa primeira 

porta” (L.7) tem valor  de objeto direto. 

 

07) Quanto às funções dos elementos linguísticos das 

frases presentes nas alternativas abaixo, é correto 

afirmar 
 

A) Os vocábulos “o”, em “o que eles acreditam” (L.4), e 

“o”, em “corre o risco” (L.8), têm a mesma função 

morfológica. 

B) A expressão ”com vários atributos” (L.22) é agente 

da ação verbal. 

C) Não se permite omissão da preposição “de” no uso 

do verbo gostar, em “Todos os pais gostariam que 

seus filhos fossem abençoados com vários atributos” 

(L.22), uma vez que a forma verbal seleciona uma 

oração subordinada substantiva completiva.  

D) A expressão “de pessoas brilhantes” (L. 19) é 

paciente da ação verbal.  

 

08) Exerce a mesma função sintática de “da ideia” (L.5) a 

expressão 
 

A) “de um projeto idealizado” (L.38). 

B) “de seleção” (L.14). 

C) “de um serviço” (L.1). 

D) “de conhecimento” (L.30). 
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09) No texto 

 

A) A expressão “são [...] que”, em “E são esses 

indivíduos que o site disponibiliza como possíveis 

doadores.” (L.11) tem valor de realce, podendo ser 

retirado da oração sem prejuízo sintático. 

B) A construção verbal “tinham ganhado” (L.9) tem 

como forma simples correspondente “ganharam” no 

pretérito perfeito. 

C) A preposição contida na contração “à” (L.2) é uma 

exigência do verbo “colocar” que aparece no 

infinitivo pessoal.  

D) “Por isso” (L.34) tem valor explicativo. 

 

10) Marque a alternativa CORRETA:  

 

A) Em “terá que ir a um lugar” (L.46), o vocábulo “que” 

pertence à mesma classe gramatical  de “que”,  em 

“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e 

de uma mãe bonitos...” (L.30/31). 

B) A forma verbal “fazem” (L.42) está no plural 

concordando com “mesmas populações” (L.42).  

C) “Apoiamos” (L.49)  é uma forma verbal anunciadora 

da indeterminação do sujeito na oração. 

D) A forma pronominal “cujos” (L.23), no contexto em 

que se insere, exerce a mesma função sintática de 

“que pode muito bem ser tratado como inaceitável” 

(L.1/2).  

 

AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO 

TEXTO ABAIXO 

 

¨A Bomba Suja¨ 

1. Introduzo na poesia  

2. a palavra diarreia.  

3. Não pela palavra fria  

4. mas pelo que ela semeia. 

 

5. Quem fala em flor não diz tudo.  

6. Quem me fala em dor diz demais.  

7. O poeta se torna mudo 

8. sem as palavras reais. 

 

9. No dicionário a palavra  

10. é mera ideia abstrata.  

11. Mais que palavra, diarreia  

12. é arma que fere e mata. 

 

13. Que mata mais do que faca,  

14. mais que bala de fuzil,  

15. homem, mulher e criança  

16. no interior do Brasil. 

.......................................... 
 

17. É como uma bomba D  

18. que explode dentro do homem  

19. quando se dispara, lenta,  

20. a espoleta da fome. 

.......................................... 

 

21. Cabe agora perguntar  

22. quem é que faz essa fome,  

23. quem foi que ligou a bomba  

24. ao coração desse homem. 

 

25. Quem é que rouba a esse homem  

26. o cereal que ele planta,  

27. quem come o arroz que ele colhe  

28. se ele o colhe e não janta. 

 

29. Quem faz café virar dólar  

30. e faz arroz virar fome  

31. é o mesmo que põe a bomba  

32. suja no corpo do homem. 

 

33. Mas precisamos agora  

34. desarmar com nossas mãos  

35. a espoleta da fome  

36. que mata nossos irmãos. 

 

37. Mas precisamos agora  

38. deter o sabotador  

39. que instala a bomba da fome  

40. dentro do trabalhador. 

......................................... 

 

41. E sobretudo é preciso  

42. trabalhar com segurança  

43. pra dentro de cada homem 

44. trocar a arma da fome  

45. pela arma da esperança. 

 

GULLAR, Ferreira.  A bomba suja. in: 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/ 

 

11) O poema 
 

A) denuncia a exploração do povo brasileiro a quem são 

negados os direitos fundamentais.  

B) evidencia os efeitos da recessão econômica sobre o 

povo brasileiro. 

C) apresenta o homem — em face da fome — 

desapegado à vida. 

D) condena a ação do estrangeiro no Brasil, seduzindo o 

povo com sua moeda forte: o dólar. 
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12) No poema, o sujeito poético  

 

A) revela-se consciente do seu papel transformador da 

realidade. 

B) demonstra insegurança quanto à identificação do 

agente causador do flagelo da fome brasileira. 

C) critica a indiferença das minorias privilegiadas em 

relação ao sofrimento de seus semelhantes,     

D) procura, através de denúncias, alcançar o inatingível. 

 

13) O poema caracteriza-se  

 

A) pela linearidade discursiva.  

B) pela valorização do descritivismo.  

C) pela ambiguidade do discurso.  

D) pelo uso de um tom coloquial. 

 

14) A ação expressa pela forma verbal transcrita à 

esquerda está corretamente indicada em 

 

A) "Introduzo" (v. 1)       — habitual no presente. 

B) "diz" (v. 5) — concluída no passado. 

C) "ligou" (v. 23) — em curso no passado. 

D) "rouba" (v. 25) — contínua no presente. 

 

15)  No poema, 

 

A) "mas" (v. 4) e "e" (v. 28) exprimem a mesma ideia. 

B) "tudo" (v. 5) e "demais" (v. 6) completam o sentido 

do verbo "dizer." 

C) "mudo" (v. 7) e "suja" (v. 32) possuem o mesmo 

valor morfossintático. 

D) "a espoleta da fome" (v. 20) e "o cereal" (v. 26) 

exercem a mesma função sintática. 
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16) A Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/96) trouxe 

diversas mudanças em relação às leis anteriores, 

como, EXCETO: 

 

A) Aumento da carga horária mínima para oitocentas 

horas distribuídas em duzentos dias na educação 

básica. 

B) Formação de docentes para atuar na educação básica 

em curso de nível superior. 

C) Matrícula dos alunos a partir dos sete anos de idade, 

no ensino fundamental. 

D) Vaga na escola pública de educação infantil a toda 

criança a partir do dia em que completar quatro anos 

de idade.  

 

17)  De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 

9394/96), a educação é:  

 

A) Dever da família e do Estado. 

B) Dever do Município. 

C) Dever exclusivo da família. 

D) Dever exclusivo do Estado. 

 

18)  Em relação ao Plano Nacional de Educação (PNE), 

assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) É composto por metas que abrangem todos os níveis 

de formação. 

B) É composto por metas que abrangem apenas o 

ensino fundamental e médio. 

C) É composto por metas que abrangem apenas o 

ensino fundamental. 

D) É composto por metas que abrangem apenas a 

educação infantil. 

 

19)  As bases que dão sustentação ao projeto nacional de 

educação, tem como base os seguintes princípios, 

EXCETO: 

 

A) Existência apenas de instituições públicas de ensino. 

B) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

C) Valorização da experiência extraescolar. 

D) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais. 

 

 

 

20)  O Saeb e a Prova Brasil são dois exames 

complementares que compõem o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica. Com relação ao 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), marque a alternativa INCORRETA. 

 

A) A avaliação é feita por amostragem 

B) Abrange estudantes das redes públicas e privadas do 

país 

C) Abrange estudantes localizados apenas em área 

urbana 

D) São aplicadas provas de Língua Portuguesa e 

Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                      QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Analise as afirmativas abaixo em relação ao brincar de 

faz-de-conta na educação infantil. 

 

I. Exercita a imaginação, promove a socialização da 

criança com seus pares, proporcionando aprendizado. 

II. Desenvolve na criança a linguagem oral, o 

pensamento, a memória e a atenção. 

III. Reproduz ações relacionadas às fantasias criadas no 

seu imaginário, alimentadas pela realidade, e assim 

desenvolvem-se afetivamente e mentalmente. 

IV. Desenvolve a sua dependência do adulto para a 

construção do seu próprio conhecimento. 

V. Permite igualmente desenvolver competências 

cognitivas na medida em que compreendem os 

diferentes papéis dos adultos. 

 

 Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I, II e III apenas. 

B) I, II, III e V apenas. 

C) I, III e IV apenas. 

D) I, II, III e IV apenas. 

 

22) O debate acerca da relação do Cuidar e Educar nas 

instituições infantis torna-se cada vez mais relevante 

no decorrer da história do país. No contexto da 

Educação Infantil, é INCORRETO afirmar que:  

 

A) O ato de cuidar vai além dos cuidados físicos, 

destina-se a proporcionar condições para o 

desenvolvimento cognitivo, simbólico, emocional e 

social da criança. 

B) O ato de cuidar e educar devem ser a espinha dorsal 

do trabalho pedagógico. 

C) O ato de educar não exclui a função de cuidado, pelo 

contrário. 

D) O ato de cuidar não implica criação de um vínculo 

entre quem cuida e quem cuidado. 

 

 

 

 

 

23) A teoria piagetiana preocupa-se em compreender a 

origem e a evolução do conhecimento humano e, 

diante desse objetivo, procura identificar quais são 

os mecanismos utilizados pela criança para conhecer 

o mundo. Piaget, formula quatro estágios sucessivos 

de desenvolvimento cognitivo. O estágio que se inicia 

a partir dos 7 ou 8 anos de idade aproximadamente 

onde ocorre uma verdadeira revolução lógica no 

desenvolvimento da criança, atingindo o nível da 

reversibilidade da matéria, onde ela começa a reunir 

objetos por classe (tamanhos, formas, cores, etc.) e, 

também, combina objetos conseguindo contá-los, 

separá-los e diferenciá-los, é o: 

 

A) Estágio operatório simbólico. 

B) Estágio das operações concretas. 

C) Estágio pré-operatório.  

D) Estágio Operacional-formal. 

 

24) As tendências pedagógicas têm basicamente sua 

origem em movimentos sociais, filosóficos e 

antropológico sem determinados momentos da 

história humana, terminam assim por influenciar as 

práticas pedagógicas associadas às expectativas da 

sociedade.  Na tendência Progressista Libertária a 

relação professor e aluno é baseada: 

 

A) Na relação vertical e diretiva. 

B) Na relação profissional e interpessoal 

C) Na afetividade e na personalidade do aluno. 

D) Na autogestão, professor e aluno são livres. 

 

25) A tendência pedagógica que propõem uma educação 

que só ensina memorizar conteúdos, onde os 

métodos em sala de aula são vistos como 

procedimentos baseado na transmissão e recepção 

de informações para o aluno fixá-las, é a tendência: 

 

A) Pedagógica liberal.  

B) Liberal renovada não diretiva. 

C) Liberal tecnicista.  

D) Pedagógica progressista. 

 

 

 

 

 

O brincar deve estar presente em todas as atividades, 

nos projetos desenvolvidos e no próprio espaço da 

sala de aula. O brincar é definido como “uma das 

atividades fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia” (MEC, 1998). 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26)  Com base nos pressupostos da teoria do 

desenvolvimento humano assinale a alternativa que 

preenche corretamente a lacuna. 

 

Segundo _____________o desenvolvimento consiste 

numa passagem constante de um estado de 

equilíbrio para um estado de desequilíbrio que, por 

sua vez, dará origem a um novo equilíbrio, ou 

equilíbrio superior, no sentido de que a criança terá 

desenvolvido um modo mais eficiente de lidar com o 

seu ambiente.  

 

A) Vygotsky.  

B) Piaget. 

C) Erickson. 

D) Freud. 

 

27) A Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 dispõe a 

distinção entre "criança" e "adolescente", como 

etapas da vida humana. Em geral, ambos gozam dos 

mesmos direitos fundamentais, reconhecendo-se sua 

condição especial de pessoas em desenvolvimento. 

Conforme a lei é CORRETO afirmar que: 

 

A) Criança é a pessoa de zero até 16 anos de idade e 

adolescente aquela entre os 16 e os 18 anos de idade. 

B) Criança é a pessoa de zero até 12 anos e adolescente 

aquela entre os 12 e os 18 anos de idade.  

C) Criança é todo o ser humano menor de 18 anos e 

adolescente maior de 18 anos de idade. 

D) Criança é a pessoa de zero até 10 anos de idade e 

adolescente aquela entre 10 e18 anos de idade. 

 

28) O Estatuto da Criança e do Adolescente visa garantir 

que toda criança e adolescente sejam tratados como 

pessoas que precisam de atenção, proteção e 

cuidados especiais assegurando a efetivação de seus 

direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, sendo responsáveis por isso: 

 

A) Somente a família. 

B) Parte da sociedade. 

C) Exclusivamente o Poder Público. 

D) A família, a sociedade e o Poder Público. 

29)  A LDB 9394/96 por meio das políticas educacionais 

para a Educação Infantil considera a concepção de 

criança valorizada pela a Constituição Federal e pelo 

Estatuto de Criança e Adolescente assegurando o 

direito ao ingresso escolar com propostas voltadas 

especificamente a cada faixa etária reconhecendo e 

respeitando a particularidade da criança.  Na 

atualidade a concepção de criança é: 
 

I- Uma reprodutora de conhecimento. 

II- Um organismo em desenvolvimento. 

III- Um sujeito histórico e de direitos. 

 IV- Um objeto de intervenção do Estado. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) III apenas. 

B) I, II, e IV apenas. 

C) I, II e III apenas. 

D) II e III apenas. 

 

30) A Lei Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 

instituiu  no âmbito de cada Estado e do Distrito 

Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério.  Em relação à utilização dos recursos do 

fundo de financiamento, é CORRETO afirmar que: 

 

A) O recurso é destinado ao pagamento de pessoal de 

apoio ou técnico-administrativo. 

O recurso, mínimo 60%, é destinado anualmente à 

remuneração dos profissionais do magistério em 

efetivo exercício no ensino fundamental público. 

B) O recurso é destinado às obras de infraestrutura 

para beneficiar direta ou indiretamente a rede 

escolar. 

C) O recurso é destinado ao pagamento dos integrantes 

do magistério em atuação na educação infantil, 

ensino médio ou superior. 
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31)  As concepções que norteiam as práticas educativas 
dos professores estão sustentadas por tendências 
pedagógicas, que refletem a forma pela qual é 
compreendido o processo de ensino-aprendizagem.  
A tendência progressista Libertadora: 

 

I- Originou-se de princípios não formais de educação. 

II- Defende a transformação da sociedade por meio da 

educação. 

III- O professor e os alunos devem conhecem a realidade e 

interagir com ela. 

IV- Os conteúdos são sempre retirados da realidade 

prática. 

V- Defende a memorização de conteúdos estabelecidos 

pelos educadores. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I, II, III e V apenas. 

B) I, II, III e IV apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) III, IV e V apenas. 

 

32)  Libâneo (1985) mostra que na tendência liberal   

renovadora não-diretiva, o ensino é uma atividade 

excessivamente valorizada. O papel da escola nesta 

tendência é: 

 

A) Transformar a personalidade do aluno. 

B) Preparar intelectualmente os alunos. 

C) Formar atitudes nos alunos. 

D) Modelar o conhecimento do aluno. 

 

33) Hoje em dia, muitas escolas têm organizado e 

implementado a gestão participativa em seus 

processos. Em relação à gestão participativa, é 

CORRETO afirmar que: 

 

A) Concentra as decisões da escola exclusivamente no 

diretor e nos professores. 

B) Centraliza a tomada de decisões apenas entre o 

corpo diretivo da instituição.  

C) Envolve apenas o diretor e o pedagogo escolar que 

se mobilizam e participam das decisões tomadas 

pela escola.  

D) Controla as tomadas de decisões referentes à 

infraestrutura, às atividades extraclasses e eventos 

para que não sejam coletivas.  

34) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei, nº 9.394/96), a oferta da 

educação especial, dever constitucional do Estado, 

tem início na faixa etária de: 

 

A) 0 a 6 anos de idade, na educação infantil. 

B) 12 a 18 anos de idade, no ensino fundamental. 

C) 7 a 18 anos de idade, no ensino fundamental. 

D) 6 a 18 anos de idade, no ensino fundamental. 

 

35)  A pratica pedagógica do professor deve estar 

apoiada na interdisciplinaridade e na 

transversalidade, do contrário não colabora com 

desenvolvimento cognitivo do aluno. 

 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação à 

interdisciplinaridade. 

 

A) A interdisciplinaridade consiste no trabalho de 

integração das diferentes áreas do conhecimento. 

B) A interdisciplinaridade está ligada diretamente ao 

conjunto de relações que o professor estabelece 

entre diferentes conhecimentos apresentados aos 

alunos para que estes possam ampliar a 

compreensão dos fatos, dos fenômenos e das teorias. 

C) A interdisciplinaridade não questiona a segmentação 

dos diferentes campos de conhecimento.  

D) A interdisciplinaridade busca os possíveis pontos de 

convergência entre as várias áreas e a sua 

abordagem conjunta, propiciando uma relação 

epistemológica entre as disciplinas. 

 

36) Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental elegem a cidadania como eixo do 

currículo e preveem seis temas transversais a serem 

trabalhados durante todo o processo de ensino-

aprendizagem. Assinale a alternativa CORRETA em 

relação aos temas transversais. 

 

A) Abordam as disciplinas que não envolvem 

problemas sociais.  

B) Tratam de assuntos que são vividos pela sociedade. 

C) Substituem as disciplinas existentes atualizando o 

currículo escolar. 

D) Constituem uma disciplina à parte com objetivos e 

conteúdos pré-determinados. 
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37) A ética e a moral são indispensáveis para o 

desenvolvimento educacional e na construção do 

caráter do homem, diante das pressões decorrentes 

do modo de viver que a sociedade exige para a boa 

convivência, que são os valores éticos. Uma pratica 

educativa pautada por uma conduta ética centrada 

no atendimento das necessidades do educando, NÃO 

deve: 

 

A) Atentar para os problemas que afetam o bem-estar 

dos alunos, tratando-os com cuidado, dedicação e 

respeito profissional. 

B) Reconhecer a individualidade e as necessidades 

específicas de cada aluno, estimulando-o para que 

desenvolva plenamente suas potencialidades. 

C) Impor suas opiniões a respeito dos alunos, tratando-

os com superioridade e indiferença. 

D) Respeitar os direitos de todas as crianças e, em 

particular dos alunos, para que possam se beneficiar 

da educação.  

 

38) A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9394/96, prevê no seu artigo 12, 

inciso I, que os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 

de ensino, terão a incumbência de elaborar e 

executar sua proposta pedagógica. O projeto 

político‐pedagógico é um documento que tem por 

desafio melhorar a qualidade da educação oferecida 

aos alunos. Em relação ao projeto político‐

pedagógico, é CORRETO afirmar que: 

 

A) É elaborado e implementado exclusivamente pela 

comunidade escolar. 

B) É um documento que se reduz à dimensão 

pedagógica, ou seja, um conjunto de projetos e 

planos isolados de cada professor em sua sala de 

aula. 

C) É um instrumento rígido que deve ser cumprido por 

todos na sua totalidade.  

D) É um instrumento clarificador da ação educativa na 

escola em sua totalidade. 

 

39)  Piaget separa o processo cognitivo inteligente em 
duas palavras: aprendizagem e desenvolvimento. 
Para Piaget, segundo MACEDO (1994), a 
aprendizagem refere-se à aquisição de uma resposta 
particular, aprendida em função da experiência, 
obtida de forma sistemática ou não. Enquanto que o 
desenvolvimento seria uma aprendizagem de fato, 
sendo este o responsável pela formação dos 
conhecimentos. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna abaixo. 

 

Piaget, quando postula sua teoria sobre o 

desenvolvimento da criança afirma que no estágio 

_________________________ a criança é egocêntrica, 

centrada em si mesma, não consegue se colocar, 

abstratamente, no lugar do outro. Não aceita a ideia 

do acaso e tudo deve ter uma explicação. Possui 

percepção global sem discriminar detalhes.  

 

A) Pré-operatório. 

B) Operatório Concreto. 

C) Operatório Lógico Formal. 

D) Sensório-Motor. 
 

40) A brincadeira revela-se como um instrumento de 
extrema relevância para o desenvolvimento da 
criança. Os estudos de Vygotsky contribuíram muito 
para a construção de conhecimentos acerca do 
desenvolvimento infantil e para as noções de 
brinquedo nesse desenvolvimento. Segundo o autor, 
é INCORRETO afirmar que: 

 

A) O brincar é essencial para o desenvolvimento 
cognitivo da criança, pois os processos de 
simbolização e de representação a levam ao 
pensamento abstrato.  

B) A brincadeira cria as zonas de desenvolvimento 
proximal e estas proporcionam saltos qualitativos no 
desenvolvimento e na aprendizagem infantil.  

C) Quanto mais nova a criança, mais individual e 
egocêntrica é a sua brincadeira não conseguindo 
elaborar hipóteses.  

D) A função do brincar é permitir que a criança aprenda 
resolver situações conflitantes que vivencia no seu 
dia-a-dia usando capacidades como observação, 
imitação e a imaginação. 

 

 

 

 

 

 


