
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educador Infantil 

PORTUGUÊS 
 
01) Assinale a alternativa em que o vocábulo “que” 
possui valor morfológico de pronome relativo: 
a) Estudou tanto que passou no vestibular. 

b) Espero ansiosamente que venhas. 

c) Alegra-te, que as férias estão chegando. 

d) Estes anos felizes que não voltam mais. 

e) Fala-se que não existe paz no mundo. 

02) ”Votou naquele candidato, embora pertencesse à 

oposição.” 

“Pesquisou muito para que a doença fosse solucionada.” 

”A reunião foi suspensa quando ele chegou.” 

”Ele chegou atrasado porque seu despertador não 

tocou.” 

O valor semântico das conjunções grifadas nas orações 

acima equivalem respectivamente a : 

a) Concessão, finalidade, tempo, causa. 

b) Condição, consequência, causa, tempo. 

c) Proporção, finalidade ,condição, tempo. 

d) Concessão, condição, tempo, consequência. 

e) Condição ,tempo, conformidade ,consequência. 

03) Assinale a opção que preenche corretamente as 
lacunas: 
Nós saímos ___ pé ___ pretexto de economizarmos 
gasolina, mas na verdade estávamos ___ procura de 
aventuras,  ___ concretizar sonhos. 
a) À-a-à-a 

b) A-a-à-a 

c) À-à-a-à 

d) A-à-a-à 

e) A-à-a-a 

04) Escolha a alternativa que preenche corretamente os 
espaços abaixo: 
______você não fez as compras que pedi? Esqueceu o 
dinheiro ou não entendeu o ______ de uma lista tão 
extensa? Acredito que é _____ você está sempre com a 
cabeça na lua. De fato, talvez esta seja a causa 
____esperei em vão. 
a) Por que, porque, porquê, por que 

b) Porque, por que, porque, porquê 

c) Por quê ,porquê, por que, porque 

d) Porquê, por que, porque, por que 

e) Por que, porquê, porque, por que. 

05) ”Mauro é um rapaz bem robusto.” 

“Este aluno é um santo, só falta se pendurar no 

ventilador.” 

“Seu olhar aterrador estilhaçou o copo sobre a mesa.” 

“Meteu-se em camisa de onze varas.” 

As figuras de linguagem presentes nas orações acima 

correspondem respectivamente a : 

a) Metonímia, metáfora, eufemismo, ironia 

b) Ironia, anáfora, metáfora, metonímia 

c) Eufemismo, ironia, hipérbole, metáfora 

d) Metáfora, hipérbole, metonímia, hipérbole 

e) Eufemismo, metáfora, metonímia, hipérbole. 

 

06) A alternativa que apresenta a separação correta das 

sílabas das palavras abaixo é: 

a) A-bso-lu-to, ob-so-le-to, psi-co-lo-gi-a. 

b) A-rris-ca-do, di-gno, p-neu. 

c) Su-ces-so, o-bs-tá-cu-lo, pa-ra-guai-o. 

d) En-xa-guei, ad-vo-ga-do, nas-cer. 

e) Ri-tmo, a-rra-sar, ga-li-nha. 

 

07) Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 

com 7 letras e 6 fonemas: 

a) Crescer. 

b) Alguém. 

c) Admirar. 

d) Horrível. 

e) Auxílio. 

 

08) As palavras abaixo estão corretamente acentuadas 

na alternativa: 

a) Heróico, chapéu, anéis. 

b) Mecânico, colméia, órfão. 

c) Rúbrica, clímax, jóia. 

d) Látex, ímpar, herói. 

e) Jibóia, ânsia, lâmpada. 

 

09) O uso do hífen está correto nas palavras da 

alternativa: 

a) Inter-relação, super-homem, anti-inflamatório. 

b) Auto-estima, minissérie, autoescola. 

c) Contra-indicação, anti-séptico, pré-escolar. 

d) Arqui-inimigo, co-optar, semi-círculo. 

e) Contra-regra, extra-oficial, anti-higiênico. 

 

10) A alternativa que apresenta todas as palavras 

corretamente grafadas é: 

a) Xarope, chícara, garçom, socegado. 

b) Sanduíche, hambúrguer, ameicha, beringela. 

c) Xampu, muçarela, expiar, tacha. 

d) Eceção, obsessão, taxa, bucha. 

e) Sugeira, sargeta, selvagem, ajitar.   

 

 

MATEMÁTICA 

11) Se a letra x representa um número natural, a 
expressão algébrica que representa a terça parte de x 
somado com o sucessor de x é: 

a) 
𝑥

3
 + 1. 

b) 
𝑥

3
 + x + 1. 

c) 3x + 1. 

d) 
𝑥

3
+ 

𝑥

3
 + 1. 

e) 
𝑥

3
+  2𝑥. 

 
12) Sobre o conjunto dos números Reais, estão corretas 
as afirmações: 
I – O número raiz de sete é um número irracional, 
portanto é também um número real. 
II – O número 3/5 é um número racional, portanto é 
também um número real. 
III – Todo número natural é inteiro, todo número inteiro é 
também racional e todo número racional é também um 
número real. 
a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) apenas I e II estão corretas. 
d) Apenas II está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
13) Observando as raízes abaixo, é correto afirmar que 
pertencem ao conjunto dos números racionais apenas: 

√𝟔, √𝟏𝟓, √𝟐𝟎, √𝟐𝟓, √𝟑𝟔, √𝟒𝟎, √𝟒𝟗 

a) √6,√20,√36,√40. 

b) √15,√25,√49. 

c) √25,√36,√49. 

d) √15, √20, √25, √40. 

e) √6, √15, √20, √25, √36, √40, √49. 



 
 
14) Dos números abaixo, NÃO pertence ao conjunto dos 
números reais, apenas o número: 
a) 1,2121... 

b) √−1. 

c) - √1. 
d) 1/5. 
e) 1,1234... 
 
15) Sabendo-se que 1 hectômetro (1 hm) corresponde a 
100 metros e que 1 hectômetro ao quadrado 
corresponde a 1 hectare (1 ha), a área de uma fazenda 
que possui 3000 quilômetros quadrados, corresponde, 
em hectares, a: 
a) 20.000. 
b) 200.000. 
c) 2.000.000. 
d) 20.000.000. 
e) 200.000.000. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16) “Se a atualização sempre é necessária para todo 
profissional, é mais ainda no caso dos professores latino-
americanos de hoje. Essa afirmação se sustenta em 
razões muito diversas: a mudança radical de perspectiva 
que ocorreu nos últimos _______ anos em relação à 
alfabetização não teve suficiente eco nas instituições 
formadoras de professores, a função social de docente 
está sofrendo um processo de desvalorização sem 
precedentes, o acesso a livros e revistas especializadas 
é difícil [...].” (LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o 
real, o possível e o necessário). 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna: 
a) Dez. 
b) Quarenta. 
c) Cinquenta. 
d) Trinta. 
e) Vinte. 
 
17) De acordo com Telma Weisz, em seu livro O diálogo 
entre o ensino e a aprendizagem, “[...] Para terem valor 
pedagógico, serem boas situações de aprendizagem, as 
atividades propostas devem reunir algumas condições, 
respeitar alguns princípios.” Para tanto, boas situações 
de aprendizagem são pautadas em quantos 
pressupostos pedagógicos? 
a) Um. 
b) Quatro. 
c) Dois. 
d) Cinco. 
e) Três. 
 
18) Com base no livro Ler e escrever na escola: o real, o 
possível e o necessário, indique a alternativa que não 
corresponde à ideia da autora Delia Lerner: 
a) Ler é se distanciar do texto e assumir uma postura 
crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer. 
b) Ler é entrar em outros mundos possíveis. 
c) A missão fundamental da escola é, e continua sendo, 
precisamente a de ensinar a ler e escrever, portanto a 
leitura não sofre descaracterização nesse ambiente. 
d) Ler é tirar carta de cidadania do mundo da cultura 
escrita. 
e) Ler é indagar a realidade para compreendê-la melhor. 
 
19) “De uma perspectiva ________________, o 
conhecimento só avança quando o aprendiz tem bons 
problemas sobre os quais pensar. É isso que justifica 
uma proposta de ensino baseada na ideia de que se 

aprende resolvendo problemas.” (WEISZ, Telma. O 
diálogo entre o ensino e a aprendizagem). 
Assinale a opção abaixo que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) Sociointeracionista. 
b) Cognitivista. 
c) Conectivista. 
d) Behaviorista. 
e) Construtivista. 
 
20) No livro Ler e escrever na escola: o real, o possível e 
o necessário, Delia Lerner fala sobre “avaliar a leitura e 
ensinar a ler”. Sobre isso, está incorreta a alternativa: 
a) Quando a necessidade de avaliar predomina sobre os 
objetivos didáticos, produz-se um aumento no objeto de 
ensino. 
b) A avaliação é um instrumento que permite determinar 
em que medida o ensino alcançou seu objetivo, em que 
medida foi possível fazer chegar aos alunos a mensagem 
que o docente se propôs comunicar. 
c) A prioridade da avaliação deve determinar onde 
começa a prioridade de ensino. 
d) A avaliação é uma necessidade legítima da instituição 
escolar. 
e) A avaliação da aprendizagem é imprescindível, porque 
proporciona informação sobre o funcionamento das 
situações didáticas e permite então reorientar o ensino e 
fazer os ajustes necessários para avançar até o 
cumprimento dos propósitos propostos. 
 
21) “Não adianta lamentar que a maioria dos alunos 
tenha como único objetivo em sua vida escolar 
_________________________, pois é a escola quem 
lhes ensina isso. Ensina em atos, quando propõe tarefas 
cujo sentido escapa à criança e, frequentemente, ao 
próprio professor [...].” (WEISZ, Telma. O diálogo entre o 
ensino e a aprendizagem). 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna: 
a) Tirar boas notas e passar de ano. 
b) Ter a atenção exclusiva dos professores. 
c) Competir com outros colegas. 
d) Adquirir cada vez mais conhecimento. 
e) Fortalecer a vida acadêmica. 
 
22) “Um projeto como o ______________ pode levar, 
desde que se criem as condições institucionais 
adequadas, a um intercâmbio fecundo entre alunos de 
séries diferentes. Realmente, quando se consegue – 
apesar dos obstáculos que invariavelmente existem – 
encontrar um tempo comum para a coordenação entre os 
docentes e fixar um horário num dia da semana em que 
todas as séries se dedicam a produzir notícias ou artigos, 
é possível oferecer aos alunos a oportunidade de se 
agrupar [...].” (LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: 
o real, o possível e o necessário). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) Diário. 
b) Redação. 
c) Relatório de um filme. 
d) Jornal escolar.  
e) Bilhete. 
 
23) “Informação é tudo o que de fato ____________. 
Livros e outros materiais escritos informam, a 
intervenção do professor informa, a observação de como 
um colega resolve uma situação-problema informa, as 
dúvidas informam, as dificuldades informam, o próprio 
objeto que os alunos se debatem para aprender, 
informa.” (WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a 
aprendizagem). 



Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) “Explica”. 
b) “Acrescenta”. 
c) “Ilustra”. 
d) “Explana”. 
e) “Contempla”. 
 
24) “O real é que levar à prática o necessário é uma 
tarefa difícil para a escola. Conhecer as dificuldades e 
compreender em que derivam (ou não) de necessidades 
legítimas da instituição escolar constituem passos 
indispensáveis para construir alternativas que permitam 
superá-las. É por isso que, antes de formular soluções – 
antes de desdobrar o possível -, é preciso enunciar e 
analisar as dificuldades.” (LERNER, Delia. Ler e escrever 
na escola: o real, o possível e o necessário). 
A tarefa descrita pela autora é difícil porque: 
I. A escolarização das práticas de leitura e de escrita 
apresenta muitas facilidades e o professor, às vezes, se 
perde nas sequências. 
II. A inevitável distribuição dos conteúdos no tempo pode 
levar a unificar o objeto de ensino. 
III. A necessidade institucional de controlar a 
aprendizagem leva a pôr em segundo plano somente os 
aspectos mais acessíveis à avaliação. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Somente I. 
b) Somente II. 
c) Somente III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma. 
 
25) “O conceito de __________________, elaborado por 
G. Brousseau (1986) contribui para dar conta desses 
fatos. Ao analisar as interações entre professores e 
alunos acerca dos conteúdos, pode-se postular que tudo 
acontece como se essas interações respondessem a um 
contrato implícito, como se as atribuições que o professor 
e os alunos têm com relação ao saber estivessem 
distribuídas de uma maneira determinada [...].” 
(LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o 
possível e o necessário). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) “Atribuições do ensino”. 
b) “Prestação dialógica”. 
c) “Contrato didático”. 
d) “Aprendizado simultâneo”. 
e) “Interação imagética”. 
 

26) De acordo com o documento Critérios para um 
atendimento em creches que respeite os direitos 
fundamentais das crianças, marque a alternativa 
incorreta quanto ao “direito à brincadeira”: 
a) Os adultos também propõem brincadeiras às crianças. 
b) As rotinas da creche são flexíveis e reservam períodos 
longos para as brincadeiras livres das crianças. 
c) As famílias recebem orientação sobre a importância 
das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. 
d) As crianças maiores podem organizar os seus jogos 
de bola, inclusive futebol. 
e) Os brinquedos são guardados em locais de livre 
acesso às crianças. 
 
27) Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil, está correto o que se afirma em: 
a) A educação infantil é primeira etapa da educação 
básica, oferecida em creches, às quais se caracterizam 
como espaços institucionais não domésticos que 
constituem estabelecimentos educacionais públicos ou 
privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 
anos de idade no período diurno, em jornada integral ou 

parcial, regulados e supervisionados por órgão 
competente do sistema de ensino e submetidos a 
controle social. 
b) A educação infantil é primeira etapa da educação 
básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se 
caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou privados que educam e cuidam 
de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, 
em jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de 
ensino e submetidos a controle social. 
c) A educação infantil é primeira etapa da educação 
básica, oferecida em pré-escolas, às quais se 
caracterizam como espaços institucionais domésticos 
que constituem estabelecimentos educacionais públicos 
ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 6 
anos de idade no período diurno, em jornada integral ou 
parcial, regulados e supervisionados por órgão 
competente do sistema de ensino e submetidos a 
controle social. 
d) A educação infantil é primeira etapa da educação 
básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se 
caracterizam como espaços institucionais domésticos 
que constituem estabelecimentos educacionais públicos 
ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 6 
anos de idade no período diurno, em jornada integral, 
regulados e supervisionados por órgão competente do 
sistema de ensino e submetidos a controle social. 
e) A educação infantil é primeira etapa da educação 
básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se 
caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou privados que educam e cuidam 
de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, 
em jornada parcial, regulados e supervisionados por 
órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 
controle social. 
 
28) Art. 7º - Na observância destas Diretrizes, a proposta 
pedagógica das instituições de Educação Infantil deve 
garantir que elas cumpram plenamente sua função 
sociopolítica e pedagógica: 
I. Possibilitando, especificamente, a convivência entre 
crianças quanto à ampliação de saberes e 
conhecimentos de diferentes naturezas. 
II. Construindo novas formas de sociabilidade e de 
subjetividade comprometidas com a ludicidade, a 
democracia, a sustentabilidade do planeta e com o 
rompimento de relações de dominação etária, 
socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 
linguística e religiosa. 
III. Assumindo a responsabilidade de compartilhar e 
complementar a educação e cuidado das crianças com 
as famílias. 
De acordo com a Resolução CNE/CEB n.º 5 de 2009, 
está incorreto o que se afirma em: 
a) Somente II. 
b) II e III. 
c) Somente III. 
d) Somente I. 
e) I, II e III. 
 
29) “Conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a 
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 
5 anos de idade.” (Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil). 
A definição refere à(ao): 
a) Avaliação. 
b) Plano de ensino. 



c) Projeto Político Pedagógico. 
d) Didática. 
e) Currículo. 
 
30) De acordo com o documento Critérios para um 
atendimento em creches que respeite os direitos 
fundamentais das crianças, marque a alternativa 
incorreta quanto ao “direito à atenção individual”: 
a) O diálogo aberto e contínuo com os pais nos ajuda a 
responder às necessidades individuais da criança. 
b) Sempre procuramos saber o motivo da tristeza ou do 
choro das crianças. 
c) Chamamos sempre as crianças por seu nome no 
diminutivo. 
d) Crianças muito quietas, retraídas, com o olhar parado, 
motivam nossa atenção especial. 
e) Ficamos atentos à adequação de roupas e calçados 
das crianças nas diversas situações. 
 
31) Garantida a autonomia dos povos indígenas na 
escolha dos modos de educação de suas crianças de 0 a 
5 anos de idade, as propostas pedagógicas para os 
povos que optarem pela Educação Infantil devem: 
I. Dar continuidade à educação tradicional oferecida na 
família e articular-se às práticas socioculturais de 
educação e cuidado coletivos da comunidade. 
II. Proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, 
crenças, valores, concepções de mundo e as memórias 
de seu povo. 
III. Reafirmar a identidade étnica e a língua materna 
como elementos de constituição das crianças. 
Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil, está correto o que se afirma em: 
a) Somente I. 
b) I, II e III. 
c) Somente III. 
d) Somente II. 
e) II e III. 
 
32) De acordo com o documento Critérios para um 
atendimento em creches que respeite os direitos 
fundamentais das crianças, marque a alternativa 
incorreta quanto ao “direito ao contato com a natureza”: 
a) Nossas crianças têm oportunidade de brincar com 
areia, argila, pedrinhas, gravetos e outros elementos da 
natureza. 
b) Procuramos incluir as famílias na programação relativa 
à natureza. 
c) Nossas crianças têm direito de brincar com água. 
d) Incentivamos nossas crianças a observar e respeitar 
os animais. 
e) Somente as crianças são levadas para passear ao ar 
livre, entendemos que os bebês não têm imunidade 
suficiente. 
 
33) “_________, em suas obras, não fala na inteligência 
pictórica e nem mesmo a aceitou quando ‘apresentado’ a 
ela por Nilson Machado em um seminário sobre 
inteligências múltiplas realizado em São Paulo e ao qual 
já nos referimos. Ele não duvida de que competências 
pictóricas e a consequente capacidade de reproduzir ou 
criar imagens por meio de traços ou cores sejam 
inerentes ao ser humano [...].” (ANTUNES, Celso. As 
inteligências múltiplas e seus estímulos). 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna: 
a) Paulo Freire. 
b) Alfredo Loughlin. 
c) Howard Gardner. 
d) Jean Piaget. 
e) J. S. Brunner. 
 

34) As propostas pedagógicas de Educação Infantil 
devem respeitar os seguintes princípios: 
I. Dialógicos. 
II. Estéticos. 
III. Pedagógicos. 
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil, está correto o que se afirma em: 
a) Somente II. 
b) II e III. 
c) Somente III. 
d) I, II e III. 
e) Somente I. 
 
35) De acordo com o documento Critérios para um 
atendimento em creches que respeite os direitos 
fundamentais das crianças, marque a alternativa 
incorreta quanto ao “direito à higiene e à saúde”: 
a) Lutamos para melhorar as condições de saneamento 
nas vizinhanças da creche. 
b) O espaço externo da creche e o tanque de areia são 
limpos e conservados somente quando forem usados. 
c) Procuramos orientação nos serviços básicos de saúde 
para a prevenção de doenças contagiosas existentes no 
bairro. 
d) Acompanhamos o crescimento e o desenvolvimento 
físico das crianças. 
e) Mantemos comunicação com a família quando uma 
criança fica doente e não pode frequentar a creche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


