ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BENEDITO LEITE - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
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 Concurso Público 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 Concurso Público.
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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursobeneditoleite@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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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.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5.
VIOLÊNCIA, TV E CRIANÇA: O COMEÇO DE UMA NOVA ERA. SERÁ?
Muita gente culpa os meios de comunicação por disseminar e incentivar, através de
programas e notícias, a violência no mundo. A tevê então é a principal acusada deste malefício
à sociedade.
Acontece que os meios de comunicação são considerados, por estas mesmas pessoas,
como causa de alguma coisa e não reflexo e causa ao mesmo tempo, num processo interativo,
como pessoalmente creio ocorrer. Quer dizer: a tevê não é a causa das coisas, das
transformações, dos fatos. Não. Ela é veículo. É meio pelo qual as coisas, as transformações
e os fatos chegam aos indivíduos.
Pois bem, é neste ponto que três temas passam a ser profundamente entrelaçados e
discutidos, adquirindo a maior importância em qualquer sociedade: criança – violência e
televisão.
As crianças, estas estão aí. No Brasil, sessenta por cento da população têm menos de vinte
anos de idade, o que desde logo dá a devida magnitude do problema.
A violência também está aí mesmo. Com uma diferença: ao longo da história do mundo ela
sempre esteve presente só que lá longe. Agora, graças aos meios de comunicação são as
pessoas, em suas casas, as que estão presentes a ela. As gerações anteriores, para saber
das guerras, ou as viam “idealizadas”, glamourizadas e heroicizadas no cinema, ou liam a
respeito nos livros de história. Hoje, ninguém idealiza nada. Vê. Vê, via satélite. Não ouve falar
dos horrores. Participa deles. Por outro lado, a violência aumenta em proporções
assustadoras, tanto no resto do mundo como aqui bem perto, em cada esquina.
Pergunto eu: será só o incentivo à violência o resultado único desse processo de
informação em escala mundial?
É preciso lembrar, por exemplo, que muito da campanha de opinião pública contra a guerra
do Vietnã nos Estados Unidos deveu-se à cobertura instantânea da televisão. Nada é estático.
O que divulga provoca também resistências. Hoje as pessoas deixaram de ter a violência
como algo sempre distante, algo que “só acontece com os outros”. Todos estão ameaçados
nesta bolota azul em que vivemos. Logo, repudiar a violência é tarefa comum.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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Não é verdade, igualmente, que os meios de comunicação só disseminem a violência.
Quem acompanha de boa-fé, assiste ao alerta diário destes meios contra todas as formas de
violência e as ameaças de destruição tanto da terra quanto da espécie, no caso de persistirem
as ameaças nucleares e as afrontas ecológicas.
Ninguém aguenta tensões prolongadas. A humanidade está podendo se ver a cada dia.
Está podendo julgar e avaliar a que leva os seus desvarios. Está se conhecendo em seus
máximos e em seus mínimos, em suas grandezas e em suas patologias, como nunca antes
da televisão fora possível. Está secretando os anticorpos à violência e as atitudes necessárias
à sua sobrevivência. Está consciente de que a ameaça é conjuntural. De que ou o homem se
entende e redescobre o Direito estabelecendo seu primado, ou se aniquila: no macro do
mundo ou no micro de cada comunidade.
E as crianças? Elas estão assistindo a tudo isso. Elas, por definição, são mais saudáveis,
mais instintivas, mais purificadas. Ninguém vai lhes contar histórias sobre as guerras: elas as
acompanham. Sobre os atentados brutais: elas os veem. E no segredo de sua psique, ainda
plena dos instintos vitais, seguramente elaboram os mecanismos de defesa necessários à
preservação da vida.
É analisando estes assuntos que me recordo de uma tese, estranha, mas séria e digna de
reflexão, de um amigo meu, médico, homem de idade, sabedoria e ciência. Diz ele que nunca
como hoje a humanidade pôde conviver tão perto da loucura. Ela entra diariamente através
dos noticiários, dos fatos e das imagens, enfim, da comunicação moderna. E acrescenta: só
quando o ser humano aceitar conviver com seu lado louco ele começa a se aproximar da cura.
Negar a loucura é tão louco quanto ela. Aceitá-la como dado desse eterno conflito em
superação no caminho absoluto que é o homem significa poder entrar em relação com a
doença e só assim tratá-la, superá-la, dimensioná-la, aproveitar o fluxo de sua energia
desordenada para a tarefa de reconstrução humana.
Desnecessário dizer que ele é psiquiatra. Como necessário é concluir o artigo dizendo:
concordando ou não, sua tese merece reflexão. E perguntando com pavor: será mesmo
necessário pagar um preço existencial tão alto para se ter esperança? Que ela venha com as
crianças deste país que sei (por intuição) serão os pontais de uma civilização espiritualizada
que há de emergir (já está começando) das cinzas da violência, se possível antes da
generalização desta como única forma de resolver os conflitos e as diferenças entre os
homens. Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é maior que o ódio.
Artur da Távola - 1979

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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01)

O título do texto revela:

(A)

Censura.
(B) Inconformação.
(C) Descrença.
(D) Ironia.
02)

Tendo em vista as ideias expostas no
texto, é correto afirmar:

(A)

Para o autor, a televisão incentiva a
violência.
(B) O autor tem uma visão favorável da
televisão como veículo de comunicação.
(C) Távola questiona a autenticidade das
notícias da televisão.
(D) O texto revela um posicionamento de
objeção do autor quanto aos meios de
comunicação .
03)

O termo destacado tem o mesmo
significado da palavra entre parêntese,
exceto em:

04)

Há marcas de oralidade em:

(A)

“Desnecessário dizer que ele é
psiquiatra.” (12º parágrafo)
(B) “O que divulga provoca também
resistências.” (7º parágrafo)
(C) “Pois bem, é neste ponto que três temas
passam
a
ser
profundamente
entrelaçados (...)” 3º parágrafo
(D) “Hoje, ninguém idealiza nada.” (5º
parágrafo)
05)

“Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é
maior que o ódio.” 12º parágrafo

É correto afirmar sobre essa frase:
(A) O autor confirma a existência do Amor e
da Morte no mundo.
(B) O autor reforça a necessidade de ajuda
de seres sobrenaturais.
(C) Távola acredita na força da religião
politeísta.
(D) O autor acredita na mitologia para
compreensão do mundo.

(A)

“(...) para saber das guerras, ou as viam
idealizadas,
glamourizadas
e
heroicizadas no cinema,” 5º parágrafo
(sublime)
(B) “Está podendo julgar e avaliar a que leva
os seus desvarios.” 9º parágrafo
(contrassenso)
(C) “(...) ou se aniquila: no macro do mundo
ou no micro de cada comunidade.” 9º
parágrafo (pulverizar)
(D) “Mas o amor é maior que o ódio.” 12º
parágrafo (contanto)

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

06)

Marque a alternativa que não apresenta
linguagem conotativa:

(A)

“Todos estão ameaçados nesta bolota
azul em que vivemos.” (7º parágrafo)
(B) “É meio pelo qual as coisas, as
transformações e os fatos chegam aos
indivíduos.” (2º parágrafo)
(C) “Está secretando os anticorpos à
violência e as atitudes necessárias à sua
sobrevivência.” (9º parágrafo)
(D) “(...) de uma civilização espiritualizada
que há de emergir (...) das cinzas da
violência (...).” (12º parágrafo)
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07)

10)

É uma palavra formada por derivação
sufixal :

(A)

Compor.
(B) Enriquecer.
(C) Maldade.
(D) Passatempo.
11)

Nessa charge, as palavras que podem ser
classificadas como substantivos são em
número de :
(A) Um.
(B) Dois.
(C) Três.
(D) Quatro.
08)

“Ninguém
aguenta
prolongadas.” (9º parágrafo)

A regência do verbo destacado contraria os
padrões cultos da língua escrita em:
(A) Cabe aos pais assistir os filhos.
(B) Eu a convidei para assistir a peça
comigo.
(C) Esse é um direito que assiste à
população.
(D) Eu não assisto aos programas de
violência.

tensões

O sujeito dessa frase é assim classificado:
(A) Sujeito indeterminado.
(B) Sujeito inexistente.
(C) Sujeito desinencial.
(D) Sujeito simples.
09)

“Elas estão assistindo a tudo isso.” (10º
parágrafo)

“Pergunto eu: será só o incentivo à
violência o resultado único desse
processo de informação em escala
mundial?” 6º parágrafo

O termo destacado nessa frase exerce a
função de:
(A) Complemento nominal.
(B) Objeto direto.
(C) Objeto indireto.
(D) Predicativo.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

12)

“Logo, repudiar a violência é tarefa
comum.” (7º parágrafo)

Mantendo-se o sentido da frase, a palavra
destacada pode ser substituída pelas
conjunções apresentadas a seguir, exceto:
(A) Por conseguinte.
(B) Contudo.
(C) Portanto.
(D) Assim.
13)

Marque a alternativa que contraria as
regras de concordância:

(A)

Esperamos que Vossa Excelência
cumpra vossas promessas.
(B) Trata-se de dados estatísticos sobre a
violência no Brasil.
(C) Daqui a um mês estaremos em Brasília.
(D) Bastam poucos minutos de guerra, e o
mundo pode acabar.
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14)

A palavra “SE” é classificada como
pronome apassivador em:

(A)

“(...) ou o homem se entende e
redescobre o Direito estabelecendo seu
primado, ou se aniquila (...).”
(B) Se o homem praticar a palavra de Deus,
não haverá violência.
(C) As moscas apanham-se com mel, e não
com fel.”
(D) Para se ser herói, basta uma boa causa.
15)

“Está se conhecendo em seus máximos
e em seus mínimos, em suas grandezas
e em suas patologias, como nunca antes
da televisão fora possível.”
(9º
parágrafo)

O verbo destacado nessa frase está
conjugado no:
(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo.
(B) Pretérito imperfeito do indicativo.
(C) Pretérito perfeito do indicativo.
(D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÕES DE 16 A 20
16)

A Lei n.º 9.394/96, de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, atribuiu a União
a tarefa de elaborar o Plano Nacional de
Educação, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os
Municípios. Em relação ao Plano
Nacional de Educação, não é correto
afirmar que:

(A)

Contesta a educação informal pela
educação a distância.
(B) Assegura a continuidade das políticas
educacionais.
(C) Envolve
a formação do cidadão
responsável e consciente de seus
direitos.
(D) Garante a educação fundamental a
todos que não tiveram acesso a ela na
idade adequada ou que não lograram
concluí-la.
17)

Em 2014 foi aprovado o Plano Nacional
de Educação, lei ordinária, prevista na
Constituição Federal, que apresenta
como objetivo:

(A)

A diminuição da jornada de trabalho.
(B) A individualização do atendimento
escolar.
(C) A valorização dos profissionais da
educação.
(D) A
fragmentação
dos
conteúdos
escolares.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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18)

I.
II.
III.
IV.

A Meta 18 do Plano Nacional de
Educação (Lei nº 13.005/2014) obriga
que a União, os estados, municípios e
Distrito Federal garantam planos de
carreira e remuneração para os
profissionais da educação escolar básica
pública. O plano de carreira é um
instrumento de gestão que objetiva:

19)

De acordo com o Decreto nº 9.057 que
regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394/96,
assinale (V) para as afirmativas
verdadeiras e (F) para as falsas.



) Os ensinos fundamental e médio
poderão ser oferecidos a distância para
o cidadão que está impedido, por motivo
de saúde, de acompanhar o ensino
presencial.
) A educação a distância é uma
modalidade
exclusiva
do
ensino
superior.
) Na educação a distância deverá estar
previsto a obrigatoriedade de momentos
presenciais para as avaliações dos
estudantes.
) A modalidade de ensino, educação
profissional técnica de nível médio, não
poderá ser oferecida a distância.





20)

O ingresso por concurso público.
A criação de fundos para o ensino.
A formação continuada.
O piso salarial.

Estão corretas apenas:
(A) I, II e III.
(B) I, III e IV.
(C) II, III e IV.
(D) I e IV.



Assinale a sequência correta de cima para
baixo.
(A) V- V- V- F.
(B) V- F- F- V.
(C) F- F- V- F.
(D) V-F- V- F.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

A Lei n° 12.796/2013 realiza uma
alteração expressiva na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, onde os
pais ficam responsáveis por colocar as
crianças na educação infantil a partir
dos:

(A)

6 anos.
(B) 4 anos.
(C) 3 anos.
(D) 5 anos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

Na Educação Infantil, um Professor
possibilita desenvolvimento do campo da
música e da linguagem musical da
criança através do estímulo da seguinte
ação pedagógica:

(A)

Reconhecer a música e a dança como
elementos de expressão, integração e
criação de pensamentos e sentimentos.
(B) Resolver problema envolvendo o cálculo
do perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas.
(C) Identificar a ingestão diversificada de
frutas, verduras, grãos, carnes e água
filtrada como alimentação saudável.
(D) Distinguir a disposição das formas no
espaço.
22)

Na Educação Infantil, pode-se estimular
as crianças através de atividade
educativa ao se promover atividade em
que o aluno é instigado à pintura com
esponja e pregador de roupa usando o
dedo indicador e polegar (pinça fina),
como na imagem a seguir:

QUESTÕES DE 21 A 40
No contexto do desenvolvimento infantil e, de
forma especifica, tal atividade possibilita:
(A) Formação de números ordinais.
(B) Reconhecimento
de
equações
exponenciais.
(C) Desenvolvimento
da
coordenação
motora fina.
(D) Ordenação numérica e cardinal.
23)

Para desenvolvimento da escola é
importante
que
os
professores
estabeleçam altos padrões de trabalho e
comportamento. No contexto do “clima
escolar” essa caracterização pode ser
corretamente associada ao seguinte
requisito:

(A)

Planejamento de ações discentes.
(B) Utilização e controle dos recursos
financeiros.
(C) Compromisso e preocupação da equipe
escolar com os alunos e com a escola.
(D) Conselho/ Colegiado escolar atuante.
24)

Ao final da Educação Infantil, se a
criança comunicar ideias matemáticas,
hipóteses, processos utilizados e
resultados encontrados nas situações
problemas relativas a quantidade,
espaço físico e medida, utilizando a
linguagem oral, o desenho e a linguagem
matemática, no contexto da formação
humana isto significa que a criança se
apropriou:

(A)

Disponível em
http://johannaterapeutaocupacional.blogsp
ot.com.br

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dos procedimentos lógico-matemáticos
do Ensino Médio.
(B) Do uso de conhecimentos matemáticos
indicados à sua idade.
(C) Da intenção educativa em relação à
alfabetização.
(D) Dos procedimentos lógico-matemáticos
do Ensino Fundamental.
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25)

Para desenvolvimento da escola é
importante
que
os
professores
aproveitam os espaços externos para
realizar atividades cotidianas como ler,
contar, histórias, fazer desenhos, etc. No
contexto do “ensino e aprendizagem”
essa
caracterização
pode
ser
corretamente associada ao seguinte
requisito:

(C)

Relacionar o aumento dos batimentos
cardíacos e da respiração quando
fazemos exercícios físicos.
(D) Identificar semelhanças e diferenças
entre as formas.
28)

(A)

Comunicação frequente entre corpo
docente e pais.
(B) Participação da comunidade na gestão
da escola.
(C) Envolvimento
dos
pais
na
aprendizagem.
(D) Estratégias de ensino diferenciadas.
26)

Para desenvolvimento da escola é
importante que a comunidade contribua
voluntariamente com a escola, para
garantir a manutenção e melhoria das
condições de atendimento aos alunos e
funcionários. No contexto do “pais e
comunidade” essa caracterização pode
ser corretamente associada ao seguinte
requisito:

(A)

Apoio material da comunidade.
(B) Formação e desenvolvimento docente.
(C) Conselho/ Colegiado escolar atuante.
(D) Experiência docente apropriada.
27)

A Educação Infantil, em relação à
linguagem escrita, deve possibilitar às
crianças:

(A)

Operar
ampliações,
reduções
e
transporte de desenho.
(B) Compreender a idéia de símbolo em
situações reais que fazem sentido,
percebendo que as coisas podem ser
representadas de diversas maneiras e
que a escrita e uma delas.
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Na Educação Infantil, pode-se estimular
as crianças através de atividade
educativa ao se promover atividade em
que o aluno é instigado à pintura com
cotonete, usando o dedo indicador e
polegar (pinça fina), como na imagem a
seguir:

Disponível em
http://johannaterapeutaocupacional.blogsp
ot.com.br
No contexto do desenvolvimento infantil e, de
forma especifica, tal atividade possibilita:
(A) Desenvolvimento
da
coordenação
motora.
(B) Discernimento de hiatos e ditongos.
(C) Alfabetização plena.
(D) Trabalhar formas e operações básicas
da matemática.
29)

Considerando
que
brinquedos
e
produtos educativos e pedagógicos
auxiliam no desenvolvimento das
crianças, observe e analise a imagem e
a descrição a seguir:
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IMAGEM I

IMAGEM II

E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo
de aprendizagem:
(A) Auxiliar a criança no processo de
alfabetização, ajuda a criança a
conhecer as letras e já iniciar a formar
sílabas e palavras.
(B) Contribuir para o desenvolvimento do
pensamento lógico e auxiliar nas noções
de espaço e coordenação motora da
criança, podendo ser utilizado tanto
individualmente quanto em grupo.
(C) Trabalhar o reconhecimento das letras e
seus sons, formação de silabas, ordem
alfabética e simbologia.
(D) Estimular a alfabetização, a escrita e a
leitura.
30)

DESCRIÇÃO
BRINCANDO DE ENGENHEIRO EM
MADEIRA E CX EM CARTONADO CIDADE DO FUTURO
Descrição: O JOGO QUE CONTÉM 175
PEÇAS, MESCLA PEÇAS PLÁSTICAS
QUE INTERAGEM COM AS PEÇAS EM
MADEIRA REFLORESTADA, O QUE FAZ
COM QUE SUAS CRIAÇÕES FIQUEM
DO TAMANHO QUE VOCÊ QUISER.
Composição / Material: Madeira
Dimensões do produto: 24x5x18 cm
Dimensões do produto com embalagem:
26x7x20 cm
Peso aproximado do produto: 320g
Faixa etária: A partir de 3 anos

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Na Educação Infantil, é importante que a
instituição escolar disponha de espaços
e equipamentos acessíveis para acolher
as crianças com deficiência, de acordo
com a legislação vigente. Tal fato
sinaliza qualidade da educação infantil,
que pode ser corretamente associada ao
seguinte indicador:

(A)

Espaços e mobiliários que favorecem as
experiências das crianças.
(B) Responsabilidade
pela alimentação
saudável das crianças.
(C) Crianças expressando-se por meio de
diferentes
linguagens
plásticas,
simbólicas, musicais e corporais
(D) Formação inicial das professoras

Página 11 de 15

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA

31)

Como ação educativa aos alunos das
series iniciais do Ensino Fundamental,
pode-se apresentar à seguinte cantiga
popular:

Cadê
Cadê o toicinho daqui?
O gato comeu
Cadê o gato?
Foi pro mato
Cadê o mato?
O fogo queimou
Cadê o fogo?
A água apagou
Cadê a água?
O boi bebeu
Cadê o boi?
Foi puxar trigo
Cadê o trigo?
A galinha comeu
Cadê a galinha?
Foi botar ovo
Cadê o ovo?
O padre chupou
Cadê o padre?
Foi rezar a missa
Por onde é o caminho da
Missa?
Por aqui...por aqui...por
aqui
Disponível em
https://www.letras.mus.br
Ao desenvolver a atividade apresentada, a
criança terá trabalhado o seguinte campo da
formação humana:
(A) Raciocínio lógico matemático.
(B) Operações matemáticas.
(C) Sílabas e hiatos.
(D) Linguagem oral e musical.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

32)

Considerando
que
brinquedos
e
produtos educativos e pedagógicos
auxiliam no desenvolvimento das
crianças, observe e analise a imagem e
a descrição a seguir:

IMAGEM I

IMAGEM II

DESCRIÇÃO
CUBOS DE MONTAR EM MADEIRA E CX
EM CARTONADO - BICHARADA
MALUCA
Descrição: QUEBRA CABEÇA EM CUBOS
Composição / Material: Madeira
Dimensões do produto com embalagem:
14x19x9 cm Peso aproximado do
produto: 580g
Faixa etária recomendada: A partir de 2
anos
E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo
de aprendizagem:
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(A)

Estimular a percepção dos sons dos
objetos e situações e introduz à
musicalização.
(B) Trabalhar somente o conhecimento de
ordem numérica.
(C) Trabalhar posições, forma, coordenação
motora e noção de quantidade.
(D) Desenvolver apenas as operações
matemáticas.
33)

Considerando
que
brinquedos
e
produtos educativos e pedagógicos
auxiliam no desenvolvimento das
crianças, observe e analise a imagem e
a descrição a seguir:

IMAGEM I

DESCRIÇÃO
BALEIA DIDÁTICA EM PLÁSTICO NA
SOLAPA
Descrição: BALEIA DIDÁTICA, EM
PLÁSTICO, COM CORES VIVAS,
ACOMPANHA FORMAS
GEOMÉTRICAS PARA ENCAIXE.
Composição / Material: Plástico
Dimensões do produto: 12x19x30 cm
Dimensões do produto com embalagem:
14x21x32 cm
Peso aproximado do produto: 300g
Faixa etária recomendada: A partir de 1
ano
E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo
de aprendizagem:
(A) Estimular de forma lúdica a socialização
e imaginação, auxiliando a coordenação,
conhecimento das cores e formas
geométricas.
(B) Explorar a construção de figuras, suas
classificações e definições.
(C) Explorar conceitos de perímetro e área.
(D) Possibilitar
o desenvolvimento de
semelhança e congruência.
34)

IMAGEM II

Educação Infantil, em relação à
linguagem escrita, deve possibilitar às
crianças:

(A)

Representar objetos e elementos do
espaço com escala perceptiva.
(B) Interpretar
tabelas
com
valores
nutricionais de alimentos.
(C) Compreender,
gradualmente,
as
relações entre a linguagem oral e a
linguagem escrita e diferenciá-las a partir
de suas marcas e características em
contextos reais de utilização.
(D) Distinguir formas geométricas das
formas orgânicas.
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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35)

Considerando
que
brinquedos
e
produtos educativos e pedagógicos
auxiliam no desenvolvimento das
crianças, observe e analise a imagem e
a descrição a seguir:

IMAGEM I

IMAGEM II

(A)

Desenvolver as habilidades operatórias
de aprender a pensar, resolver
problemas e criar estratégias, além de
possibilitar o aumento do vocabulário e a
familiarização com o uso do dicionário.
(B) Auxiliar no estímulo à percepção visual e
coordenação motora, trabalhando as
formas, posições e a atenção da criança.
(C) Desenvolver habilidade de distinção de
separação de sílabas e classificação de
vogais e consoantes.
(D) Desenvolver a consciência fonológica
por meio de rimas, possibilitando à
criança perceber que palavras diferentes
podem possuir partes sonoras iguais no
final (rima).
36)

O ensino é livre à iniciativa privada,
desde que atendidas as seguintes
condições:

(A)

DESCRIÇÃO
CUBOS DE MONTAR EM MADEIRA E CX
EM CARTONADO – AR
Composição / Material: Madeira
Dimensões do produto: 5x5x5 cm
Dimensões do produto com embalagem:
11x11x5 cm
Peso aproximado do produto: 310g
Faixa etária: A partir de 2 anos
E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo
de aprendizagem:

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

cumprimento das normas gerais da
educação nacional e do respectivo
sistema de ensino.
(B) autorização
de
funcionamento
e
avaliação de qualidade pelo Poder
Público.
(C) capacidade
de
autofinanciamento,
ressalvado o previsto no art. 213 da
Constituição Federal.
(D) Todas as alternativas acima.
37)

A educação escolar compõe-se de
educação básica e superior. A educação
básica é formada:

(A)

Apenas pela educação infantil e ensino
fundamental.
(B) Apenas pela educação infantil.
(C) Apenas pelo ensino fundamental e
ensino médio.
(D) Pela
educação
infantil,
ensino
fundamental e ensino médio.
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38)

A educação infantil deverá ser oferecida
em pré-escolas, para as crianças de:




(A)

4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
(B) 4 (quatro) a 7 (sete) anos de idade.
(C) Até 3 (três) anos de idade.
(D) Até 5 (cinco) anos de idade.
39)

De acordo com o disposto no Estatuto da
Criança e Adolescente, o direito à
liberdade compreende os seguintes
aspectos, EXCETO:

(A)

Buscar refúgio, auxílio e orientação.
(B) Inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral.
(C) Participar da vida familiar e comunitária,
sem discriminação.
(D) Participar da vida política, na forma da
lei.
40)





) encaminhamento a programa oficial ou
comunitário de proteção à família.
)
encaminhamento
a
tratamento
psicológico ou psiquiátrico.
) encaminhamento a cursos ou
programas de orientação.
) obrigação de encaminhar a criança a
tratamento especializado.
) advertência.

(A)

V- V - F – F – V
(B) V- V - V – F – F
(C) V- V - V – V – F
(D) V- V - V – V –V

De acordo com o disposto no Estatuto da
Criança
e
Adolescente,
marque
V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a
alternativa correspondente.

Os pais, os integrantes da família ampliada,
os responsáveis, os agentes públicos
executores de medidas socioeducativas ou
qualquer pessoa encarregada de cuidar de
crianças e de adolescentes, tratá-los, educálos ou protegê-los que utilizarem castigo
físico ou tratamento cruel ou degradante
como formas de correção, disciplina,
educação ou qualquer outro pretexto estarão
sujeitos, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, às seguintes medidas, que serão
aplicadas de acordo com a gravidade do
caso:

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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