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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº01/2013

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas
e das normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.

3. O tempo para a realização da prova é de 03 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após
transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova
ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois
são parte integrante da prova.

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 13/01/2014, até as 23h59min, no site
www.fundatec.org.br.

7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a
sua substituição.



www.apostilaspara.com.br

Prova_V1_22/12/201311:29:30 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

2

LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  

A sombra que nos habita 

01 
02 
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04 
05 
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08 
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30 

Há uma tristeza em nós que sobrevive ___ maiores alegrias. Todo mundo sabe disso. Freud, 
Shakespeare, Paulo Leminski. Um dia, inevitavelmente, os neurocientistas irão localizar, com ajuda de 
ressonância magnética, o vão do cérebro que permanece cinza mesmo no auge da euforia e no ápice da 
paixão. Então saberemos, com rigor científico, o que sempre soubemos: que a sombra e a melancolia são 
partes inseparáveis de nós. Ter isso claro ajuda a entender o que nos passa. Ajuda a compreender nossos 
humores estranhos. Ajuda a entender uma tarde sombria no auge do verão. Ajuda a aceitar uma noite em 
claro, o silêncio no meio da festa, a vontade irresistível de chorar ouvindo uma canção no rádio. Também 
somos assim. ___ vezes temos sonhos de abandono em momentos serenos da vida. Neles, a pessoa que a 
gente ama vai embora, nos vira ___ costas, torna-se repentina e irremediavelmente inacessível. A gente 
acorda de um sonho desses com a alma turva, tomado de desconfiança. Olha cheio de ressentimento para 
a outra, adormecida ali ao lado, e se pergunta: por quê? Não acho que exista uma resposta, porém eu 
tenho uma teoria. 

A mim parece que a natureza nos dotou de alarmes. De quando em quando, um deles dispara para nos 
lembrar, realisticamente, que não há bem que sempre dure. É como se algo em nós dissesse (através do 
sonho, da inexplicável melancolia, de um pressentimento repentino), “Por favor, não se acostume. As 
relações não são eternas, a vida não é simples, a dor é inevitável.” Algo em nós avisa que a tristeza faz 
parte da vida. Muita gente não está interessada, claro. A moda é parecer feliz e bem-sucedido. Tem mais de 
um rei do camarote dando pinta por aí. Mas essa fachada social sorridente precisa ser posta de lado na 
intimidade - ou a intimidade não existe. No aconchego de uma relação verdadeira, tem de haver espaço 
para os nossos medos, as nossas falhas e as inconfessáveis inseguranças. O lado B da alma humana 
precisa aparecer, nem que seja no escuro. Sem ele a gente não se entende, nem entende o outro. 

Isso não cabe na trama das novelas, mas pessoas de verdade têm sonhos e dias ruins. Gente de carne 
e osso frequentemente parece incompreensível. Certas manhãs, elas nos olham com tanta tristeza que dá 
vontade de escrever um poema, de abraçar apertado, de segurar pelas bochechas e dizer “Eu sei como é. 
Eu estou aqui”. Talvez nem adiante, mas faz parte. Estamos nesse mundo também para nos consolar 
mutuamente. Por isso acho bacana respeitar minha tristeza e a dos outros. Ela faz parte. Nos livra da idiotia 
de um sorriso permanente. Nos coloca em harmonia com um mundo nem sempre gentil. Reflete algo de 
profundo e inexorável da nossa biologia. No final das contas, é parte de nós. Como a alegria. Se não 
ligarmos para ela durante o dia, virá nos visitar durante a noite, num sonho – do qual sairemos de olhos 
molhados e sozinhos, até que um abraço nos resgate. 

Fonte: texto adaptado - http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2013/11/bsombrab-que-nos-habita.html.

QUESTÃO 01 – Observe as alternativas que seguem 
sobre o correto uso da crase. 

I. A lacuna da linha 01 fica corretamente 
preenchida por as, visto que o verbo ‘sobreviver’ 
é transitivo direto.  

II. Deve-se preencher a lacuna da linha 08 com Às, 
pois é uma locução adverbial. 

III. A lacuna da linha 09 deve ser preenchida por às, 
já que o verbo ‘virar’ é transitivo indireto.  

Quais estão corretas?  

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 

QUESTÃO 02 – Observe as assertivas que seguem 
sobre as ideias contidas no texto.  

I. Por mais que, em determinado momento, 
estejamos felizes, sempre há uma parte de nós 
que é triste e melancólica.  

II. Para o autor, há um dispositivo biológico que nos 
faz lembrar de que a felicidade é eterna. 

III. É preciso entender que há muitas semelhanças 
entre a vida real e o mundo das novelas.   

Quais estão corretas? 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
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Para responder às questões 03 e 04, considere as 
palavras abaixo, retiradas do texto 

1. inacessível (l.09) 
2. inexplicável (l.15) 
3. interessada (l.17) 
4. intimidade (l.19) 
5. inconfessáveis (l.20) 
6. incompreensível (l.23) 
7. inexorável (l.28) 

QUESTÃO 03 – Observe as alternativas que seguem 
sobre o processo de formação de palavras. 

I. Somente (1), (5) e (7) apresentam palavras 
formadas pelo prefixo de negação in-. 

II. (2) e (6) são palavras cognatas, pois possuem 
significação próxima. 

III. Somente em (3) e em (4) não há prefixos. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 

QUESTÃO 04 – Analise as assertivas que seguem 
sobre a relação existente entre letras e fonemas nas 
palavras acima. 

I. Em (2) e (7), a letra x representa o mesmo 
fonema. 

II. Em (1), (3) e (4), há mais letras que fonemas. 
III. Em (5) e (6), há mais fonemas que letras.  

Quais estão INCORRETAS? 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 

QUESTÃO 05 – Caso ‘neurocientistas’ (l.02) seja 
substituído por ‘pesquisadora’, quantas outras 
palavras deveriam sofrer alteração para manter a 
correção do período? 

A) Uma.  
B) Duas. 
C) Três. 
D) Quatro. 
E) Cinco. 

QUESTÃO 06 – Associe a Coluna 1 à Coluna 2, 
relacionando os conetivos às relações que eles 
estabelecem entre os períodos. 

Coluna 1  
1. Consequência. 
2. Alternância. 
3. Adição. 
4. Oposição. 
5. Condição. 

Coluna 2 
(  ) porém (l.11) 
(  ) ou (l.19)  
(  ) nem (l.21 – todas as ocorrências) 
(  ) mas (l.22)  
(  ) Por isso (l.26)  
(  ) Se (l.28)  

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

A) 3 – 2 – 3 – 4 – 3 – 2. 
B) 3 – 1 – 2 – 1 – 5 – 4. 
C) 4 – 1 – 4 – 5 – 1 – 4. 
D) 4 – 2 – 3 – 4 – 1 – 5. 
E) 5 – 4 – 3 – 2 – 3 – 2. 

QUESTÃO 07 – Observe as propostas de 
modificações de palavras do texto. 

I. Supressão de ‘inevitavelmente’ (l.02). 
II. Supressão de ‘eu’ (l.11). 
III. Substituição de ‘há’ (l.14) por ‘existe’. 

Quais NÃO alteram o sentido do período em que se 
encontram? 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta um verbo na forma nominal. 

A) “tanta tristeza que dá vontade de escrever um 
poema, de abraçar apertado, de segurar pelas 
bochechas” (l.23-24) 

B) “Estamos nesse mundo também para nos consolar 
mutuamente.” (l.25-26) 

C) “Por isso acho bacana respeitar minha tristeza e a 
dos outros.” (l.26) 

D) “Nos coloca em harmonia com um mundo nem 
sempre gentil.” (l.27) 

E) “Se não ligarmos para ela durante o dia, virá nos 
visitar durante a noite” (l.28-29) 
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Para responder às questões 09 e 10, considere o 
fragmaneto abaixo, retirado do texto. 

“Ter isso claro ajuda a entender o que nos passa. 
Ajuda a compreender nossos humores estranhos. 
Ajuda a entender uma tarde sombria no auge do 
verão. Ajuda a aceitar uma noite em claro, o silêncio 
no meio da festa, a vontade irresistível de chorar 
ouvindo uma canção no rádio.” (l.05-07) 

QUESTÃO 09 – Observe as propostas de 
substituição de termos no texto, atentando para a 
estrutura sintática, desconsiderando o sentido. 

I. ‘passa’ por ‘acontece’. 
II. ‘compreender’ por ‘compreensão’. 
III. ‘aceitar’ por ‘suportar’. 

Quais necessitam de ajustes na estrutura para manter 
a correção do período? 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 

QUESTÃO 10 – Analise as afirmativas abaixo, 
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

(  ) Com exceção do último ponto final e 
desconsiderando o uso de maiúsculas, poder-se-ia 
substituir os pontos finais por vírgulas sem causar 
incorreção gramatical ao texto.  

(  ) Caso fossem retiradas as três últimas ocorrências 
da palavra ‘Ajuda’, não seria possível entender o 
período. 

(  ) A repetição da palavra ‘Ajuda’ e a utilização de 
uma pontuação diferente da esperada são um 
recurso estilístico. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

A) V – F – V. 
B) V – V – V. 
C) F – F – V. 
D) F – V – F. 
E) F – F – F. 

LEGISLAÇÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

QUESTÃO 11 – Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais indicam como objetivos do ensino 
fundamental que os alunos sejam capazes de: 

I. Compreender a cidadania como participação 
social e política, assim como exercício de direitos 
e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no 
dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação 
e repúdio às injustiças, respeitando o outro e 
exigindo para si o mesmo respeito. 

II. Conhecer características fundamentais do Brasil 
nas dimensões sociais, materiais e culturais 
como meio para construir progressivamente a 
noção de identidade nacional e pessoal e o 
sentimento de pertinência ao país. 

III. Perceber-se integrante, dependente e agente 
transformador do ambiente, identificando seus 
elementos e as interações entre eles, 
contribuindo ativamente para a melhoria do meio 
ambiente. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

QUESTÃO 12 – Segundo a Resolução CNE/CEB nº 
4, de 02 de outubro de 2009, alunos com altas 
habilidades/superdotação são aqueles que 
apresentam um potencial elevado e grande 
envolvimento com áreas do conhecimento humano, 
combinadas ou isoladas: 

I. Intelectual. 
II. Liderança. 
III. Psicomotora. 
IV. Criatividade. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I e III. 
B) Apenas II e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas I, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 13 – A Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 
de dezembro de 2010, estabelece que: 

I. O Ensino Fundamental se traduz como um 
direito público subjetivo de cada um. 

II. O Ensino Fundamental deve comprometer-se 
com uma educação com qualidade social, 
igualmente entendida como direito humano. 

III. O Ensino Fundamental é dever do Estado e 
direito da família na sua oferta a todos. 

IV. O Ensino Fundamental determina a matrícula 
obrigatória de crianças a partir dos 4 (quatro) 
anos. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas III e IV. 
D) Apenas I, II e III. 
E) Apenas II, III e IV. 

QUESTÃO 14 – “No Art. 9º O _____________ do 
Ensino Fundamental é entendido, nesta Resolução, 
como constituído pelas experiências escolares que se 
desdobram em torno do conhecimento, permeadas 
pelas relações sociais, buscando articular vivências e 
saberes dos alunos com os conhecimentos 
historicamente acumulados e contribuindo para 
construir as identidades dos estudantes.” (Resolução 
nº 7, de 14 de dezembro de 2010, MEC/CNE/CEB) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna acima. 

A) Portfólio 
B) Currículo 
C) Conteúdo 
D) Capital social 
E) Plano de aula 

QUESTÃO 15 – Sobre o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) na Educação Básica, previsto na 
Resolução nº 4, de 02 de outubro de 2009, é possível 
afirmar que: 

I. O AEE tem função substitutiva ao ensino regular 
para os alunos portadores de deficiência. 

II. O AEE é parte integrante do processo 
educacional da Educação Especial, modalidade 
exclusiva do ensino fundamental. 

III. O financiamento da matrícula no AEE é 
condicionado à matrícula no ensino regular da 
rede pública. 

IV. O projeto pedagógico da escola de ensino 
regular deve institucionalizar a oferta do AEE. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I e II. 
B) Apenas III e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 16 – Para a eleição dos temas 
transversais, foram adotados os seguintes critérios, 
EXCETO: 

A) Ser uma urgência social. 
B) Ter abrangência nacional.  
C) Possuir a mesma natureza dos conteúdos 

convencionais. 
D) Possibilitar o ensino e a aprendizagem no ensino 

fundamental. 
E) Favorecer a compreensão da realidade e da 

participação social. 

Para responder às questões 17 a 20, considere a 
Lei Municipal nº 3225/2004, que estabelece o 
Plano de Carreira do Magistério Público do 
Município de Viamão. 

QUESTÃO 17 – Conforme o Artigo 11, na promoção 
por merecimento ou antiguidade à classe seguinte, 
será observada a: 

I. Assiduidade. 
II. Pontualidade. 
III. Responsabilidade. 
IV. Comprometimento. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I e IV. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 18 – Segundo o Artigo 31, 20% da carga 
horária dos docentes serão reservadas às horas de 
atividades que são destinadas à: 

I. Preparação e avaliação do trabalho didático. 
II. Colaboração com a administração da escola. 
III. Reuniões pedagógicas. 
IV. Articulação com a comunidade. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I e III. 
B) Apenas II e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 19 – O Artigo 40 estabelece que, além 
das gratificações e vantagens previstas para os 
servidores em geral do Município, conforme Regime 
Jurídico, serão deferidas aos profissionais da 
educação as seguintes gratificações específicas, 
EXCETO:  

A) Gratificação pelo efetivo exercício de docência em 
sala de aula de educação infantil e/ou séries 
iniciais do ensino fundamental. 

B) Gratificação pelo efetivo exercício de docência em 
sala de aula nas séries finais do ensino 
fundamental. 

C) Gratificação pelo exercício em escola de difícil 
acesso. 

D) Gratificação pelo exercício em classe com aluno 
portador de necessidades especiais. 

E) Gratificação pelo exercício efetivo no cargo de 
pedagogo. 

QUESTÃO 20 – De acordo com o Artigo 42, são 
direitos do Pessoal do Magistério, além dos previstos 
na legislação vigente: 

I. Escolher e aplicar livremente processos didáticos 
e formas de avaliação da aprendizagem, 
observadas as normas e as diretrizes emanadas 
de órgão competente. 

II. Dispor, no ambiente de trabalho, de instalação e 
materiais didáticos suficientes e adequados para 
exercer com eficiência suas funções. 

III. Participar do planejamento do processo ensino-
aprendizagem em seu nível de atuação e das 
atividades relacionadas à educação em nível de 
unidade escolar de designação. 

IV. Não sofrer discriminação no exercício da função 
em decorrência da forma de ingresso no 
Magistério Público Municipal. 

Quais estão corretas?  

A) Apenas I e II. 
B) Apenas III e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas I, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

QUESTÃO 21 – De acordo com Santos (2011), o fim 
último da aprendizagem significativa é a 

A) transmissão do conhecimento acumulado pela 
humanidade. 

B) compreensão dos conteúdos escolares.  
C) intervenção na realidade. 
D) promoção de alunos à série seguinte. 
E) especialização das disciplinas. 

QUESTÃO 22 – Para Piaget (In: OLIVEIRA-
FORMOSINHO:2007), a aprendizagem ocorre 
através de uma sequência invariante e universal de 
estágios de desenvolvimento. Desse modo, o estágio 
das operações formais é marcado pelo (a): 

I. Entrada na adolescência. 
II. Utilização do pensamento hipotético-dedutivo. 
III. Surgimento da função semiótica. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

QUESTÃO 23 – São regras para a elaboração de um 
adequado instrumento de coleta de dados para a 
avaliação da aprendizagem, EXCETO:  

A) Devem cobrir todos os conteúdos essenciais 
trabalhados no ensino. 

B) Devem apresentar um nível de complexidade 
superior aos conteúdos ensinados em aula para 
que o aluno possa ser desafiado. 

C) Devem servir-se das mesmas perspectivas 
metodológicas adotadas no ensino dos conteúdos. 

D) Devem ajudar o educando a aprofundar seus 
conhecimentos e habilidades. 

E) Devem conter variados níveis de dificuldade, 
tendo por base o processo majorante das 
habilidades e competências cognitivas. 

  
QUESTÃO 24 – Conforme Julio Cesar dos Santos 
(2011), a aprendizagem se realiza em função de 
alguns fatores, chamados de processos gerais da 
aprendizagem. Nesse sentido, são processos que 
tornam possível o ato cognitivo de aprender, 
EXCETO: 

A) Atenção. 
B) Disciplinamento. 
C) Habituação. 
D) Memória. 
E) Percepção. 

QUESTÃO 25 – De acordo com Luckesi (2011), o 
primeiro passo do processo de ensino-aprendizagem 
é a 

A) exposição. 
B) criação. 
C) assimilação. 
D) informação. 
E) exercitação. 
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QUESTÃO 26 – Segundo Haydt (2006), o Método de 
Projetos tem como princípios: 

I. A aprendizagem deve realizar-se através da 
atividade própria do educando. 

II. O trabalho educativo deve adequar-se aos níveis 
de desenvolvimento do aluno. 

III. A educação não é uma mera preparação para a 
vida futura, mas é a própria vida. 

IV. O pensamento é um instrumento de adaptação 
ao meio e se desenvolve de forma isolada da 
ação. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I e IV. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas II e IV. 
D) Apenas I, II e III. 
E) Apenas II, III e IV. 

QUESTÃO 27 – De acordo com Celso Vasconcellos 
(2009), a organização do currículo deve 

A) ser definida de antemão pela instituição de ensino. 
B) contribuir para a emancipação dos sujeitos. 
C) desassociar teoria e prática. 
D) excluir os conteúdos atitudinais. 
E) fomentar relações hierárquicas no espaço escolar.  

QUESTÃO 28 – Para ser planejado, o instrumento de 
coleta de dados, no caso da avaliação da 
aprendizagem, deve ter por base os seguintes 
elementos: 

I. O Projeto Político-Pedagógico da escola. 
II. O planejamento do ensino. 
III. O conteúdo e a metodologia utilizados no ensino. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

QUESTÃO 29 – Para Skinner, a aprendizagem 
resulta de um processo de: 

A) Condicionamento. 
B) Reflexão. 
C) Maturação. 
D) Experiências. 
E) Motivação. 

QUESTÃO 30 – “A avaliação formativa engloba uma 
série de ações cuidadosamente organizadas, por 
parte do professor, dos estudantes ou de ambos.” 
(VILLAS BOAS:2011) 
Sobre a avaliação formativa, afirma-se que: 

I. A qualidade do feedback é ponto essencial de 
qualquer procedimento de avaliação formativa. 

II. A avaliação formativa é um processo planejado 
e, como tal, não está pronto, é construído pelo 
professor e por seus alunos. 

III. A avaliação formativa, por seu caráter 
globalizante, descarta procedimentos e 
instrumentos tradicionais, como a prova e os 
testes. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Segundo Mantovani, relacione a
coluna 2 de acordo com a coluna 1.

Coluna 1
1. Pais repressores.
2. Pais permissivos.
3. Pais respeitáveis.

Coluna 2
(  ) As regras não são claras; o filho se sente inseguro

e infantilizado e não tem o menor respeito por
ninguém.

(  ) As regras e as condutas são claras e constantes;
a criança constrói autoconfiança.

(  ) Esses pais desencorajam a independência,
proíbem tudo.

(  ) O filho pede para viajar com seus amigos e os
pais promovem uma conversa amigável.

(  ) A criança pode tornar-se um sujeito inexpressivo,
medroso, dependente, por vezes, tirano.

A ordem de preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo é:

A) 1 – 3 – 2 – 2 – 1.
B) 2 – 3 – 1 – 3 – 1.
C) 1 – 2 – 3 – 2 – 3.
D) 2 – 2 – 1 – 3 – 2.
E) 3 – 1 – 2 – 1 – 2.

QUESTÃO 32 – De acordo com Moyles, prontidão
sugere:

A) Um comportamento psicológico alterado em que a
criança apresenta medos estranhos, falta de
interesse nas interações com outras crianças e
irritabilidade excessiva.

B) Um conjunto de práticas pedagógicas ligadas ao
ensino puramente tradicional e disciplinador.

C) Um indivíduo que apresenta uma estrutura física
apta a esportes competitivos.

D) Uma criança que apresenta altas habilidades em
diversas áreas do conhecimento.

E) Um conjunto de habilidades físicas e cognitivas
que a criança deve possuir para iniciar a escola.

QUESTÃO 33 – Conforme Elkind, analise as
sentenças e assinale a afirmativa correta:

I. O sistema visual de um bebê só vai estar
plenamente desenvolvido no final do quarto mês
de vida.

II. Os programas de computador usados pela
maioria das crianças de três anos de idade estão
em conformidade com seu desenvolvimento
sensório-motor e sua integração com o seu
desenvolvimento da linguagem.

III. Na teoria de Erikson, a primeira infância é o
período durante o qual é determinado o equilíbrio
entre o senso de autonomia das crianças e o seu
senso de vergonha e insegurança.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e III.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I.
D) Apenas III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 34 – De acordo com Machado, nas
crianças, os sintomas mais sérios de distúrbios
afetivos são de ordem mental e podem aparecer
separadamente ou simultaneamente. Quando a
criança apresenta vontades imperiosas de repetir
certos gestos, mesmo sem haver razões para fazê-
los, ela apresenta uma:

A) Fobia.
B) Agressividade extrema.
C) Obsessão.
D) Compulsão.
E) Dislexia.

QUESTÃO 35 – Conforme Wadsworth, os conceitos
piagetianos estão relacionados

A) ao Reforço.
B) ao Estímulo-resposta.
C) à Equilibração.
D) à Consciência fonológica.
E) ao Desenvolvimento proximal.

QUESTÃO 36 – Segundo Wadsworth, é característica
do período pré-operatório:

A) O aparecimento da imitação diferida e do jogo
simbólico.

B) A assimilação de todos os estímulos através dos
sistemas reflexos.

C) O raciocínio científico e a construção de hipóteses.
D) O uso da abstração reflexiva em suas ações.
E) A afetividade permanece voltada para as próprias

atividades e para o próprio corpo.
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QUESTÃO 37 – Conforme Craidy, quando ocorre
pancadas na cabeça, deve-se tomar algumas
providências, EXCETO:

A) Evitar que ela durma após a pancada.
B) Observar se a criança apresenta dores de cabeça

ou alterações no andar.
C) Deitar a criança de bruços sobre o seu antebraço

com a cabeça mais baixa que o tronco.
D) A criança deve ser observada por 24 horas.
E) Envolva alguns cubos de gelo em um pano e

encoste no local por alguns minutos.

QUESTÃO 38 – Para ____________________, o
indivíduo é um todo cujas partes devem ser
cultivadas: a unidade espírito-coração-mão
corresponde ao importante desenvolvimento da
tríplice atividade conhecer-querer-agir, por meio da
qual se dá o aprimoramento da inteligência, da moral
e da técnica.

Segundo Aranha, assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) Piaget
B) Froebel
C) Marx
D) Pestalozzi
E) Ferreiro

QUESTÃO 39 – Conforme Aranha, o pedagogo Paulo
Freire acreditava em:

A) Uma educação dedicada na individualização do
ensino, estimulando a atividade livre concentrada;
princípio da autoeducação.

B) Uma cultura moral fundada sobre máximas e não
sobre a disciplina, buscando a formação de um
bom caráter.

C) Um aprendizado com ênfase na linguagem,
salientando o valor da gramática e a conversação
em latim, além da memorização.

D) Um conhecimento experimental, ou seja, o
conhecimento humano é a síntese dos conteúdos
particulares dados pela experiência e pela razão.

E) Uma teologia libertadora, preocupada com o
contraste entre a pobreza e a riqueza resultante
de privilégios sociais.

QUESTÃO 40 – Conforme Oliveira, analise as
sentenças a seguir:

I. O brincar, por ser uma atividade livre que não
inibe a fantasia, favorece o fortalecimento da
autonomia da criança e contribui para a não
formação e até quebra de estruturas defensivas.

II. No faz de conta coletivo, ainda não há a
colaboração e/ou competição manifestas que
surgirão no jogo de regras, mais tarde, mas já
está presente, sem dúvida, a necessidade de
respeitar o outro para poder ser aceita no grupo.

III. A imitação faz parte integrante da atividade
lúdica, pois ela ajuda a criança a compreender
melhor não só como fazer algo, mas também
como colocar-se no lugar do outro.

Quais estão corretas?

A) I, II e III.
B) Apenas I.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.
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1 B LíNGUA PORTUGUESA
2 A LíNGUA PORTUGUESA
3 C LíNGUA PORTUGUESA
4 E LíNGUA PORTUGUESA
5 B LíNGUA PORTUGUESA
6 D LíNGUA PORTUGUESA
7 D LíNGUA PORTUGUESA
8 D LíNGUA PORTUGUESA
9 D LíNGUA PORTUGUESA
10 A LíNGUA PORTUGUESA
11 E LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO
12 E LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO
13 A LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO
14 B LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO
15 B LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO
16 C LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO
17 C LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO
18 E LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO
19 B LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO
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29 A FUNDAMENTOS DA EDUCAçãO
30 B FUNDAMENTOS DA EDUCAçãO
31 B CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
32 E CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
33 B CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
34 D CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
35 C CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
36 A CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
37 C CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
38 D CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
39 E CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
40 A CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
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