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CONHECIMENTOS GERAIS/LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

 

Leia o texto com atenção e responda às questões 1 e 2 

JOGAR LIMPO 

Argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço. Convencer alguém de algo é, antes de tudo, 

uma alternativa à prática de ganhar uma questão no grito ou na violência física — ou não física. Não física, 

dois pontos. Um político que mente descaradamente pode cativar eleitores. Uma publicidade que joga 

baixo pode constranger multidões a consumir um produto danoso ao ambiente. Há manipulações 

psicológicas não só na religião. E é comum pessoas agirem emocionalmente, porque vítimas de ardilosa 

— e cangoteira — sedução. Embora a eficácia a todo preço não seja argumentar, tampouco se trata de 

admitir só verdades científicas — formar opinião apenas depois de ver a demonstração e as evidências, 

como a ciência faz. Argumentar é matéria da vida cotidiana, uma forma de retórica, mas é um raciocínio 

que tenta convencer sem se tornar mero cálculo manipulativo, e pode ser rigoroso sem ser científico. 

Língua Portuguesa, São Paulo, ano 5, n. 66, abr. 2011 (adaptado). 

Cangoteira – substantivo feminino 
Regionalismo: Nordeste do Brasil, peça de chapéu de vaqueiro, similar ao barbicacho 

 

1. No fragmento, opta-se por uma construção linguística bastante diferente em relação aos padrões 

normalmente empregados na escrita. Trata-se da frase “Não física, dois pontos”. Nesse contexto, a 

escolha por se representar por extenso o sinal de pontuação que deveria ser utilizado. 

a. Diz respeito a um recurso de metalinguagem, evidenciando as relações e as estruturas 
presentes no enunciado. 

b. É um recurso estilístico que promove satisfatoriamente a sequenciação de ideias, introduzindo 
apostos exemplificativos. 

c. Prejudica a sequência do texto, provocando estranheza no leitor ao não desenvolver 
explicitamente o raciocínio a partir de argumentos. 

d. Ilustra a flexibilidade na estruturação do gênero textual, a qual se concretiza no emprego da 
linguagem conotativa. 

 
2. No texto encontramos o período 

 “Um político que mente descaradamente, pode cativar eleitores”. 

1. Este período tem duas orações e é composto por subordinação. 
2. A oração principal é: Um político pode cativar eleitores. 
3. A oração subordinada é: que mente. 
4. A oração subordinada é adjetiva restritiva. 
 

a. As assertivas 1 e 2 estão corretas; 

b. Estão corretas as assertivas 1,2, e 3; 

c. Só está correta a assertiva 4; 

d. Todas as assertivas estão corretas. 

 
3. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro 

da corrupção, revela pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem 
aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Bruzundanga. FRAGA, P. Ninguém é 
inocente. Folha de S. Paulo. 4 out. 2009 (adaptado). 

O distanciamento entre “reconhecer” e “cumprir” efetivamente o que é moral constitui uma 

ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são: 
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a. Parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. 
b. Amplas e vão além da capacidade de o indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. 
c. Criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei à qual deve se submeter. 
d. Cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. 
 

4. Observe as frases abaixo 
I. A senhora já pagou as compras. 
II. A senhora já pagou as compras ao caixa. 

III. A senhora já pagou o caixa. 
 
Assinale a assertiva correta 

a. Estão corretas a I e a II pois o verbo pagar rege a preposição “a”, se o complemento é pessoa; 
e quando o complemento é coisa atua como transitivo direto. 

b. Todas as frases estão construídas conforme as regras de regência do verbo pagar. 
c. A III está correta, porque quando pagar tem por objeto um nome de pessoa é transitivo direto. 
d. Apenas a I está correta porque o verbo pagar é intransitivo. 

 
5. Analise as afirmativas corretas, quanto às recomendações da norma culta sobre acentuação gráfica. 

1. O garoto anunciava que a entrada no parque naquele dia era gratuita. 
2. A ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. 
3. A mesma suspensão das suas visitas apenas com o pretexto fútil, trouxe-lhe mágoas.  
4. Tanto imaginou o que iria se passar, que chegou a crê-lo e a vê-lo. 
5. Camilo, em si, reconhecia que podia servi-la por toda uma eternidade. 

 
a. As Afirmativas 1,2 e 3 são verdadeiras 
b. As afirmativas 2,3 e 4 são verdadeiras 
c. As afirmativas 3 e 4 são verdadeiras 
d. As afirmativas 4 e 5 são verdadeiras 

 

ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

 
6. “Jovens ocidentais são atraídos para o terrorismo na Síria e Iraque”, a frase em destaque se refere a 

uma organização ativista política do mundo mulçumano que prega uma nova forma de terrorismo sem 
fronteiras e está atraindo a atenção de muitos jovens muçulmanos ocidentais, dispostos a se alistarem 
ao grupo denominado: 

 
a. Al Qaeda 
b. Estado Islâmico 
c. Hezbolhah 
d. Hamas 

 
7. Considerado um dos vírus mais perigosos, a febre hemorrágica causada por ele é fatal em 90% dos 

casos, pois não há cura nem vacina para combatê-lo. A violência com que o vírus ataca o corpo 
humano deve-se a uma proteína que rompe as paredes dos vasos sanguíneos, provocando 
hemorragia interna e externa. Voltou a preocupar autoridades africanas e de saúde após um novo 
surto ter sido identificado no início deste ano em Guiné, onde mais de 100 pessoas teriam morrido. 
Isso sem contar os casos suspeitos no Mali, Serra Leoa e Libéria, todos países da África Ocidental. 
Que vírus é esse, quais os sintomas e como ocorre sua transmissão? 

 
a. Ebola, após uma incubação de dois a 21 dias, o vírus provoca uma forte febre, com dores de 

cabeça e musculares, conjuntivite e fraqueza generalizada. Em um segundo momento, os 
sintomas são vômitos, diarreia e, às vezes, erupção cutânea. A transmissão somente ocorre 
por meio de relações sexuais.  
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b. HIV, O Vírus da Imunodeficiência Humana, está na origem da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida, uma condição em seres humanos na qual a deterioração progressiva do sistema 
imunitário propicia o desenvolvimento de infecções oportunistas e cancros potencialmente 
mortais. A infecção com o VIH tem origem na transferência de sangue, sêmen, lubrificação 
vaginal, fluido pré-ejaculatório ou leite materno. 

c. Dengue, vírus causador de uma doença tropical infecciosa. Os sintomas incluem febre, dor de 
cabeça, dores musculares e articulares e uma erupção cutânea característica que é semelhante 
à causada pelo sarampo. Em uma pequena proporção de casos, a doença pode evoluir para a 
dengue hemorrágica com risco de vida, resultando em sangramento, baixos níveis de plaquetas 
sanguíneas, extravasamento de plasma no sangue ou até diminuição da pressão arterial a 
níveis perigosamente baixos. 

d. Ebola, após uma incubação de dois a 21 dias, o vírus provoca uma forte febre, com dores de 
cabeça e musculares, conjuntivite e fraqueza generalizada. Em um segundo momento, os 
sintomas são vômitos, diarreia e, às vezes, erupção cutânea. A transmissão ocorre por vias 
respiratórias ou por contato com fluidos corporais das pessoas infectadas, como o sangue. 

 
8. Nos últimos anos em Lages alguns empreendimentos merecem destaque, entre eles estão 

compreendidos, EXCETO: 
 

a. Implantação das vias marginais ao longo da BR 282, o que tem ocasionado nas proximidades 
do Bairro Gethal protestos de moradores que pedem a construção de passarelas na rodovia. 

b. Reforma geral nas instalações do Aeroporto Federal Antonio Correia Pinto de Macedo. 
c. Autorização da construção da fábrica da BMW, que ficará localizada junto a BR 282, na 

localidade de Índios.  A previsão é que a unidade catarinense, depois de pronta, tenha de 
capacidade para produzir, em dois turnos, 32 mil veículos por ano, empregando 1,3 mil 
pessoas. 

d. Lançamento do edital de licitação para a contratação da empresa executora dos serviços de 
terraplanagem do espaço onde será instalada a fábrica chinesa de caminhões Sinotruk. 

 
9. O temporal de granizo ocorrido em 13 de outubro desse ano na cidade de Lages, SC, trouxe diversos 

transtornos. Entre eles é CORRETO afirmar: 
 

I - O pronto-atendimento Tito Bianchini teve 100% de sua cobertura danificada pelas pedras de gelo. 
Enquanto isso, os atendimentos ocorreram na Sessão de Saúde do 10º Batalhão de Engenharia de Construção 
(BEC). Outras unidades de saúde também sofreram danos. 

II - O temporal afetou residências de aproximadamente 80 mil famílias, abrangendo 60% da área urbana da 
cidade. 

III - Telhas e vidros quebraram, carros ficaram com a lataria amassada, lanternas, faróis e para-brisas 
quebraram. Eletrodomésticos também estragaram por causa da chuva que molhou o interior das residências 
com telhados perfurados pelo granizo. Em decorrência dos prejuízos, o Município, por recomendação da 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, decretou situação de emergência, através do Decreto nº 
14.615, de 13/10/2014. 

IV - Telhas e vidros quebraram, carros ficaram com a lataria amassada, lanternas, faróis e para-brisas 
quebraram. Eletrodomésticos também estragaram por causa da chuva que molhou o interior das residências 
com telhados perfurados pelo granizo. Em decorrência dos prejuízos, o Município, por recomendação da Defesa 
Civil, decretou estado de calamidade pública, através do Decreto nº 14.615, de 13/10/2014. 

V – Caracterizou-se por precipitação sólida de grânulos de gelo, de diâmetro igual a 5 cm, seguida por 
vendaval com rajadas de vento estimada entre 80 a 110 Km/h, ocorridos às 15h29min do dia 13/10/2014 
que durou cerca de 12min, com índice pluviométrico de aproximadamente 60mm, atingiu o Município 
resultando em destelhamento parcial e total das residências afetadas. 
 

a. As alternativas I, II, III e V estão corretas 
b. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
c. Somente as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 
d. As alternativas I, II e IV estão corretas. 
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10. A Ação Penal nº 470, que tramitou junto ao Supremo Tribunal Federal, tendo como seu Relator o 
Ministro Joaquim Barbosa, julgou o “Mensalão”, resultou na condenação de vários réus, entre eles 
podemos citar, EXCETO: 

 
a. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil do primeiro mandato do governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva, apontado como o comandante do mensalão, foi condenado por formação de quadrilha e 
corrupção ativa pela compra de votos de parlamentares. 

b. José Genoino, ex-presidente do PT, foi condenado por formação de quadrilha e corrupção ativa 
pela compra de votos de parlamentares. 

c. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, foi condenado por formação de quadrilha e corrupção 
ativa pela compra de votos de parlamentares. 

d. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-Presidente da República, foi condenado por formação de quadrilha 
e corrupção ativa pela compra de votos de parlamentares. 

 

LEGISLAÇÃO – 08 QUESTÕES 

 

11. “Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e internacional apontam para a necessidade de 
que as instituições de educação infantil incorporem de maneira integrada as funções de educar e 
cuidar.” (Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Volumes 1, 2 e 3. Brasília; MEC-SEF, 

1998).  
Analise as afirmativas referentes ao cuidar e educar e assinale com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

 
(__) Planejar atividades que envolvam cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas faz parte do 
processo de educar; 
(__) A educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento e 
das da criança; 
(__) Cuidar de uma criança significa basicamente mantê-la alimentada e limpa; 
(__) As relações de cunho afetivo não interferem no processo de educar e cuidar de uma criança. 

 
A partir da análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

a. V, V, F, F. 
b. V, F, V, F. 
c. F, F, V, V. 
d. F, V, F, V. 

 
12. A educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica pela LDB 9394/96. Neste sentido 

a escola que atua com educação infantil deve admitir como finalidade: 
 

a. Oferecer um espaço seguro para a criança ficar durante o dia. 
b. Alimentar, cuidar e educar de acordo com a rotina da instituição de educação infantil. 
c. Estimular o desenvolvimento integral da criança. 
d. Atender somente crianças capazes de aprender. 

 
13. Segundo algumas das propostas do documento “Orientações e Ações para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais”, leia atentamente as seguintes afirmativas sobre o tema étnico-racial na Educação 
Infantil e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 

 
(__) A/o professor/a é  a/o  mediador/a entre a criança e o mundo; por meio das interações vivenciadas 
na escola e fora dela, neste contexto a criança constrói uma autoimagem em relação à beleza, às 
relações de gênero e aos comportamentos sociais; 
(__) A relação das instituições de Educação Infantil com as famílias deve pautar-se pela compreensão 
da diversidade; 
(__) É essencial trabalhar com as crianças conhecimentos que evidenciem a existência das diferentes 
características físicas das pessoas, tais como tons de cor da pele, tipos  dos cabelos, valorizando-as; 
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(__) Para evitar discriminações e garantir a higiene das crianças, a definição de alguns padrões de 
natureza estética (forma de apresentar o cabelo), por exemplo, devem ser definidas e, inclusive, 
unificadas nas instituições de Educação Infantil. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
a. V, F, V, F. 
b. V, V, V, F. 
c. F, F, F, V. 
d. F, V, F, V. 

 
14. Sobre as teorias da aprendizagem é correto afirmar, exceto: 

a. Piaget – Cunhou a expressão “construção do conhecimento” e criou a epistemologia genética 

ou construtivismo (construtivismo interacionista). 

b. Vygostsky – Destacou a importância da dimensão social no desenvolvimento e na 

aprendizagem da criança a partir da psicologia histórica-cultural. Sua abordagem ficou 

conhecida na educação como sociointeracionismo. 

c. Walton – utilizou o método dialético na observação do desenvolvimento infantil, destacando a 

dimensão afetiva no desenvolvimento do sujeito integral. 

d. Sócrates – aprendizagem se confunde com resolução de problemas. Função privilegiada. 
 

15. De acordo com Vygostsky, na discussão da relação entre pensamento e linguagem um pensamento 

em si, não tem correspondência imediata em palavras: a transição dentre pensamento e as palavras 

pelo(a): 

a. Verbalização. 
b. Significado. 
c. Escrita. 
d. Linguagem. 

 
16. De acordo com o “Projeto Conhecer: a excelência do ser na busca do saber”, e, estando em 

conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 107, de 23 de dezembro de 1998, Seção I, a 
Educação Infantil tem em vista: 

 
a. O desenvolvimento integral da criança de até seis anos de idade; em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social e é oferecida nos Centros de Educação Infantil: berçário, 
maternal e pré-escolar. 

b. O desenvolvimento integral da criança de até cinco anos de idade; em seus aspectos físico, 
intelectual e social e é oferecida nos Centros de Educação Infantil: berçário e maternal. 

c. O desenvolvimento integral da criança de até seis anos de idade; em seus aspectos 
psicológico, intelectual e social e é oferecida nos Centros de Educação Infantil: maternal e pré-
escolar. 

d. O desenvolvimento integral da criança de até cinco anos de idade; em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social e é oferecida nos Centros de Educação Infantil: berçário, 
maternal e pré-escolar. 

 
17. Na proposta curricular de Santa Catarina (1998 p.35).  Encontra-se a afirmação de que a 

“alfabetização constitui-se numa atividade interativa, interdiscursiva de apropriação de diferentes 
linguagens produzidas culturalmente dentre elas situa-se a escrita como um artefato presente em 
todas as atividades das sociedades letradas”. 

 
Assim é correto afirmar que: 

a. A escrita por ser processo cultural complexo, depende da maturação dos aspectos motores 
para sua realização. 

b. A escrita por sua vez é constituída de um sistema particular de signos e símbolos que buscam 
representar os sentidos e significados das relações estabelecidas entre sujeitos e as diferentes 
linguagens. 
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c. A escrita por ser um processo individual depende exclusivamente da capacidade cognitiva da 
criança. 

d. A escrita por ser um processo social, depende somente da maturidade emocional da criança. 
18. “A compreensão das práticas desenvolvidas nas instituições de educação infantil requer que os 

princípios norteadores sejam apropriados pelos educadores no sentido de” (Proposta Curricular 1998 
p.22).  
 
Assinale V ou F. 
 
(__) Promover o desenvolvimento físico, emocional, intelectual e principalmente as suas características 
genéticas; 
(__) Promover a aprendizagem adequada à idade das crianças; 
(__) Promover o desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social da criança; 
(__) Ver a criança como um ser incompleto que deve ser preparado para se tornar um cidadão 
realizado; 
(__) Desvelar  as desigualdades sociais, trabalhando com a criança os conflitos existentes, na busca 
de transformações alicerçadas em um novo relacionamento ético, político e afetivo.    

 
É correto afirmar o que consta em: 

a. F – V – V – F – V 
b. V – F – V – F – V 
c. V – V – F – F – V 
d. F – F – V – F – V 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 12 QUESTÕES 

 

19. As Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e os Referenciais Curriculares indicam a educação 
infantil como espaço de cuidar e educar. Essa compreensão também se estende às creches, sobre as 
quais se afirma: 

 
I. As creches são lugar de proteção e de cuidados com a saúde, bem como de educação para as 

crianças; 
II. O ambiente escolar da creche se constitui como espaço assistencialista às crianças; 
III. O processo educativo na creche promove o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social; 
IV. Como espaço de guarda e tutela, a creche tem especial cuidado com a saúde e a higiene das 

crianças. 
 
São afirmações adequadas à concepção de creche, expressas nos documentos citados, apenas: 
 

a. I, II. 
b. I, III. 
c. II, III.  
d. II, IV.     

 
20. Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) reúnem princípios que 

fundamentam a ação educativa voltada ao público infantil. NÃO é princípio constante dos RCNEI: 
a. O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças 

individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas. 
b. O direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e 

comunicação infantil. 
c. A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas diversificadas práticas 

sociais, exceto os valores oriundos de grupos sociais minoritários. 
d. O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das 

capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética 
e à estética. 
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21. Vigotsky apresentou, em sua teoria, um aspecto inovador ao estabelecer relação entre os fatores 
sociais e a formação de conceitos por parte das crianças. Sobre o processo de formação de conceitos 
na ótica do teórico, analise as afirmativas: 

I. A formação de conceitos é um processo que pressupõe a superação da fase de classificação de 
objetos, a interação verbal com os adultos e só se concretiza, de fato, na adolescência. 

II. A elaboração de conceitos até a adolescência é precedida pela classificação de objetos que evolui 
desde uma fase inicial, caracterizada por agrupamentos desorganizados, até uma fase anterior à fase 
de formação de conceitos, caracterizada por pseudoconceitos. 

III. O pseudoconceito serve de elo de ligação entre o pensamento por complexos e o pensamento por 
conceito. Desse modo, a comunicação verbal com os adultos torna-se um poderoso fator do 
desenvolvimento dos conceitos infantis. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 

a. II e III, apenas. 
b. I e III, apenas. 
c. I, apenas. 
d. I, II e III. 

 
22. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, educar significa: 
 

I. Propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e 
estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança; 

II. O acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural; 
III.  Atendimento da criança em suas necessidades de segurança, alimentação e higiene; 
IV. O desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, 

afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças 
felizes e saudáveis. 

 
As afirmativas corretas estão contidas em: 
 

a. I, II, III 
b. I, II, IV 
c. I, III, IV 
d. I, II, III, IV 

 
23. Tendo por base os avanços teóricos a respeito do atendimento à criança de zero a cinco anos, as 

práticas do trabalho pedagógico dos profissionais que atuam com esse público devem considerar: 
 

a. O currículo precisa ser pensado e construído pelas instâncias governamentais, independente 
do contexto de cada instituição. 

b. A leitura e a escrita constituem pressupostos básicos da Educação Infantil na elaboração dos 
planos de ensino. 

c. Na instituição de educação infantil o professor constitui-se no parceiro mais experiente, cuja 
função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de 
experiências educativas e sociais variadas. 

d. a interação com crianças de idades diferentes, em situações diversas, dificulta a promoção da 
aprendizagem e do desenvolvimento da capacidade de relacionar-se. 

 

24. Sobre o ordenamento legal da Educação Infantil no Brasil, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 

 
(__) De acordo com a LDB, 1996, a Educação Infantil deve contemplar o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social; 
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(__) O Estatuto da Criança e do Adolescente não traz a expressão Educação Infantil em seu texto, mas 
reafirma direitos constitucionais e atendimento às crianças e adolescentes em instituições públicas. 
Bem como, atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
(__) A Constituição Federal, no art. 208 afirma a obrigatoriedade da educação infantil, em creche e pré-
escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006). 

 
Assinale a sequência correta: 

 
a. V, V, V. 
b. V, F, V. 
c. F, F, F. 
d. F, V, F. 

 
25. A coluna da esquerda apresenta pesquisadores cujas teorias dão suporte à Educação Infantil e a da 

direita, suas contribuições teóricas. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

01 – Maria Montessori 
02 – John Dewey 
03 – Emília Ferreiro 

(__) A educação deve guiar-se pelo pressuposto de 
que a escola é vida e não uma preparação para a 
vida. 
(__) À pedagogia cabe enfatizar a autoeducação e 
não a defesa do professor como fonte de 
conhecimentos. 
(__) A criança tem um papel ativo no que se refere 
à elaboração de conhecimentos relacionados à 
linguagem. 
 

Assinale a sequência correta: 
 

a. 2, 1, 3 
b. 1, 2, 3 
c. 2, 3, 1 
d. 3, 2, 1 

 
26. Em uma perspectiva crítica de educação, Libâneo divide as abordagens pedagógicas em Pedagogia 

Liberal e Pedagogia Progressista. Quais as vertentes da Pedagogia Progressista? 
 

a. Tradicional, Tecnicista e Renovada. 
b. Libertadora, Libertária e Crítico-Social dos Conteúdos. 
c. Libertária, Tradicional e Não Diretiva. 
d. Crítico-Social dos Conteúdos, Tecnicista e Renovada. 

 
27. Os debates sobre o Multiculturalismo no Brasil tomaram corpo ao final do século XX. Sobre práticas 

escolares, assinale a afirmativa que corresponde a uma orientação concernente ao Multiculturalismo. 
 

a. Uma ação pedagógica voltada para a legitimação de discursos atinentes à supremacia racial. 
b. Uma prática docente voltada para a homogeneização ideológica, identitária e linguística. 
c. Uma prática educativa voltada para a reafirmação das ideias e valores de grupos hegemônicos. 
d. Uma prática pedagógica voltada para a diversidade étnica, cultural e linguística. 

 
28. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 consagrou a expressão educação 

infantil ao tratar da composição dos níveis escolares. Sobre a organização da Educação Infantil, a 
partir da LDB, é correto afirmar: 

 
a. Os termos creche e pré-escola diferenciam-se pela realidade socioeconômica da clientela 

atendida, devendo, conforme a lei, destinar-se, respectivamente, ao atendimento de crianças 
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advindas das classes populares economicamente carentes e de crianças advindas das classes 
economicamente mais abastadas. 

b. A diferença entre os termos creche e pré-escola reside no fato de que o primeiro define 
somente instituições da rede pública e o segundo, apenas as instituições da rede privada de 
ensino. 

c. Os termos são equivalentes, pois ambos definem o nível de ensino denominado Educação 
Infantil e tanto creches quanto pré-escolas referem-se ao atendimento a crianças de zero a 
cinco anos. 

d. O uso dos termos creche e pré-escola justificam-se para organizar o atendimento por faixa 
etária, devendo, atualmente, o primeiro referir-se às crianças de zero a três anos e o segundo, 
às crianças de quatro e cinco anos. 

 
29. Atualmente as propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão assegurar: 
 

a. O cuidar como aspecto exclusivo do atendimento na creche, preservando seu objetivo primeiro 
que é a educação assistencialista voltada aos mais carentes. 

b. O cuidar como único aspecto a ser contemplado pela creche uma vez que educar a criança fora 
da família significaria atestar a incapacidade, principalmente da mãe, de cumprir com o dever 
natural e biológico da maternidade. 

c. O cuidar e o educar como aspectos indissociáveis do processo educativo em creches e pré-
escolas. 

d. O educar como exclusividade da pré-escola, uma vez que o trabalho com conhecimentos das 
diferentes áreas ocorre somente nessa etapa da Educação Infantil. 

 
30. Ao tratar da organização do tempo, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(RCNEI) trazem orientações sobre a rotina. Sobre o assunto, assinale a afirmativa incorreta: 
 

a. Dependendo da forma de organização e implementação, a rotina pode ser facilitadora ou 
cerceadora dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. 

b. Como na Educação Infantil as crianças ainda não têm noção de tempo, a rotina representa 
somente a necessidade adulta de organização do trabalho profissional com intenções 
disciplinadoras e arbitrárias. 

c. Rotinas rígidas e inflexíveis desconsideram a criança, que precisa adaptar-se a elas e não o 
contrário, como deveria ser. 

d. A rigidez e a inflexibilidade das rotinas desconsideram também o professor, tornando seu 
trabalho monótono, repetitivo e pouco participativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESTAQUE AQUI 

1  3  5  7  9  16  

2  4  6  8  10  17  

11  12  13  14  15  18  

19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29  30  
 


