
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEB I (Professor de Educação Básica I) 

 
PORTUGUÊS 

 
01) Assinale a alternativa que possui quatro letras e 
cinco fonemas: 
a) Anta. 
b) Pego. 
c) Fixo. 
d) Asas. 
e) Limo. 
 
02) A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
é: 
“_______você pensa que vai?____tirou o gesso que 
colocou ___uma semana e já quer sair? De modo algum 
e não quero nem saber o ________ de tanta pressa.” 
a) Onde, mal, a, por quê. 
b) Aonde, mal, há, porquê. 
c) Onde, mau, há, porque. 
d) Donde, mal, há, porque. 
e) Aonde, mau, a, por que. 
 
03) Observe as frases abaixo: 
I. Cristina corre muito. 
II. Marta parece triste. 
III. Ele chegou apressado da rua. 
IV. Clara gosta de batata. 
Temos predicado nominal em: 
a) I. 
b) II.  
c) III. 
d) IV. 
e) I e II. 
 
04) Assinale a frase gramaticalmente correta: 
a) Este trabalho é para mim fazer. 
b) Hoje vieram menas meninas para a aula. 
c) Se dizem muitas mentiras na internet hoje em dia. 
d) Desejo que você se case e seje muito feliz. 
e) As Minas Gerais produzem leite. 
 
05) Observe as frases abaixo: 
I. Eu julgo os motoristas irresponsáveis. 
II. Os alunos saíram contentes. 
III. Marta estava cansada. 
IV. Os vestibulandos estavam calmos. 
O termo grifado corresponde a predicativo do objeto em: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) I, II e IV. 
 
06) ”Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.” 
Assinale a alternativa em que todas as palavras  
atendam a essa regra gramatical: 
a) Dominó, paletó, Paraná, ananás. 
b) Revólver, amável, tórax, beribéri. 
c) Café, metafísica, túnel, caráter. 
d) Armazém, maracujá, dínamo, vírus. 
e) Árvore, pêssego, quiséssemos, tâmara. 
 
07) Observe as frases abaixo: 
I. Por amor a você, farei este sacrifício. 
II. Admiro nela a sensatez. 
III. Tenho gosto por abacaxis. 
IV. Este remédio é prejudicial ao organismo. 
Temos objeto indireto em: 
a) I e III. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) II. 

e) III. 
 
08) Assinale a opção em que todas as palavras estejam 
corretamente acentuadas de acordo com o Novo Acordo 
Ortográfico: 
a) Lêem, para (verbo), enjôo, estréia. 
b) Jibóia, abençôo, anéis, dói. 
c) Piauí, herói, baú, pôr (verbo). 
d) Vôo, idéia, Jaú, crêem. 
e) Feiúra, vêem, pôr (preposição), jóia.                                                                                                                
 
09) Indique a alternativa em que o exemplo dado  
corresponde à figura de linguagem pedida: 
a) Ironia: Ele foi para o reino dos céus. 
b) Comparação: Meu primo é um Hércules. 
c) Aliteração: ”Chove chuva choverando”. 
d) Sinestesia: Chorou rios de lágrimas. 
e) Gradação: Adoro o cheiro áspero das flores. 
 
10) Observe as frases abaixo: 
I. Trovejou. 
II. Atiraste uma pedra. 
III. Mataram o delegado. 
IV. Fomos ao cinema. 
Temos sujeito oculto em: 
a) II e III. 
b) II e IV. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) I e IV. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

11) As idades dos 10 alunos de uma turma de 

matemática são respectivamente: 11; 11; 12; 13; 13; 13; 

12; 13; 16; 12. A moda e a mediana desses 10 valores 

correspondem respectivamente a: 

a) 13; 13. 

b) 13; 12,5. 

c) 16; 13. 

d) 11; 13. 

e) 13; 11. 

 

12) A conversão de 40° em radianos corresponde a: 

a) π/6. 

b) 2 π/3. 

c) 3 π/5. 

d) 2 π/9. 

e) 3 π/6. 

 

13) Ao se transformar 1.020.700 metros, em quilômetros, 

encontra-se: 

a) 1020,7 km. 

b) 102,07 km. 

c) 10,207 km. 

d) 1,0207 km. 

e) 0,10207 km. 

 

14) Um reservatório com capacidade para 12 metros 

cúbicos de água está com 2000 litros de água. A razão 

da quantidade de água que está no reservatório para a 

capacidade total do reservatório é de: 

a) 1/3. 

b) 1/6. 

c) 2/3. 

d) 1/4. 

e) 2/5. 

 



15) Ao transformar 10.324 metros cúbicos em 

decâmetros cúbicos, o resultado encontrado corresponde 

a: 

a) 10.324.000. 

b) 1.032.400. 

c) 10.324. 

d) 1,0324. 

e) 0,10324. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

16) Leia a matéria abaixo e assinale a alternativa que 
preenche as lacunas de forma correta. 
“O governo do ____________ (na confluência do Leste 
Europeu com o Sudoeste Asiático) propôs ampliar a 
cooperação técnica e econômica com o Brasil para 
comemorar não só os seus 100 anos de independência 
como também os 25 anos do estabelecimento de 
relações diplomáticas entre os dois países. A 
disposição é impulsionar o comércio bilateral, que ainda 
é modesto, levando-se em conta as potencialidades dos 
dois lados. No ano passado, o Brasil exportou para 
_____ US$ 172 milhões e importou apenas US$ 112 mil.” 
Fonte: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-
05/azerbaijao-aprofunda-cooperacao-economica-com-o-
brasil 
a) Coréia do Norte. 
b) Síria. 
c) Cuba. 
d) Azerbaijão. 
e) Nicarágua. 
 
17) Como é o nome da cidade sede que a seleção 
brasileira de futebol masculino profissional irá jogar o 1º 
jogo na Copa do Mundo da Rússia? 
a) Moscou. 
b) Rostov. 
c) Volgogrado. 
d) São Peterbusrgo. 
e) N.D.A. 
 
18) Em 04 de abril de 2018 completou 50 (cinquenta) 
anos da morte de um dos principais líderes negros que 
em 1964 foi condecorado com o Prêmio Nobel da Paz. O 
nome dele é: 
a) Martin Luther King. 
b) Nelson Mandela. 
c) Michael Jackson. 
d) Michael Jordan. 
e) N.D.A. 
 
19) “Dois naufrágios chocaram o Brasil em agosto de 
2017. Um aconteceu no dia 22 no ________, quando 
uma lancha de passageiros (sem licença) levou mais de 
20 pessoas à morte e vários desaparecidos. Dois dias 
depois, ___________, fato semelhante aconteceu 
deixando 18 pessoas mortas. A lancha, que apresentava 
péssimas condições e que transportava 133 pessoas, 
virou 10 minutos depois de ter zarpado. Os acidentes 
levantaram à discussão sobre a precariedade do 
transporte náutico no país.” 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/atualidades-
enem/. 
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas acima. 
a) Amazonas e Pará, respectivamente. 
b) Bahia e Maranhão, respectivamente. 
c) Pará e Bahia, respectivamente. 
d) Rio de Janeiro e Espírito Santo, respectivamente. 
e) N.D.A. 
 

20) Em 18 de julho de 2018 será comemorado o 
centenário de nascimento do vencedor do Prêmio Nobel 
da Paz de 1993. Ele nasceu em Joanesburgo, foi líder 
rebelde, presidente da África do Sul de 1994 a 1999 e 
considerado como o mais importante líder da África 
Negra. 
O texto acima se refere à: 
a) Pelé. 
b) Nelson Mandela. 
c) Malcolm Little. 
d) Ray Charles. 
e) Joaquim Barbosa. 

 
 

CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS 
 

21) No livro Educação infantil: discurso, legislação e 

práticas institucionais, a autora afirma que há um 

paradoxo quando se fala e estuda as crianças. Que 

paradoxo é esse? 

a) Acolhimento institucional das crianças em boas 

condições financeiras e discriminação e uma tentativa 

falha em erradicar a pobreza daquelas consideradas à 

margem. 

b) Extensão territorial grande e de difícil controle, sendo 

as crianças brasileiras as mais diversas possíveis. 

c) Exacerbada política pública de proteção pela infância 

e instituições de ensino que não cumprem seus papéis. 

d) Inconsistências da agenda política da infância e a 

opressão a que é submetida 

grande parte da população infantil do mundo. 

e) Profissionais e estudiosos desqualificados diante de 

leis complexas que seriam efetivas se fossem 

verdadeiramente aplicadas. 

 

22) De acordo com o livro Educação infantil: discurso, 

legislação e práticas institucionais, as instituições que 

atendem as crianças de 0 a 6 anos são denominadas de 

creches e pré-escolas e diferenciadas exclusivamente 

pelo critério etário. Dessa forma, assinale a alternativa 

que indica essa divisão etária de forma correta: 

a) Creche para o atendimento às crianças de 0 a 2 anos 

de idade e pré-escola às crianças de 3 a 6 anos.  

b) Creche para o atendimento às crianças de 0 a 3 anos 

de idade e pré-escola às crianças de 4 a 6 anos.  

c) Creche para o atendimento às crianças de 0 a 4 anos 

de idade e pré-escola às crianças de 5 a 6 anos.  

d) Creche para o atendimento às crianças de 0 a 1 ano 

de idade e pré-escola às crianças de 2 a 6 anos.  

e) Creche para o atendimento às crianças de 0 a 15 

meses de idade e pré-escola às crianças de 16 meses a 

6 anos.  

 

23) De acordo com Celso Antunes, assinale a alternativa 

que apresenta a habilidade que corresponde à 

inteligência pessoal: 

a) Percepção corporal. 

b) Memória verbal. 

c) Conceituação. 

d) Lateralidade. 

e) Percepção auditiva. 

 

24) “___________________, com suas técnicas de 

trabalho com crianças, impulsionava-as à criação e à 

participação coletiva, por meio de atividades como o 

desenho livre, o texto livre, aulas-passeio, o dicionário 

https://www.todamateria.com.br/martin-luther-king/
https://www.todamateria.com.br/nelson-mandela/


das crianças, o livro da vida, o jornal feito pelas crianças, 

a correspondência interescolar etc. Essas atividades ou 

técnicas [...] têm como eixo norteador garantir o 

conhecimento de forma significativa, tendo a criança 

como centro desse processo [...]”. (BARROS, Flávia 

Cristina Oliveira Murbach de. Cadê o brincar?: da 

educação infantil para o ensino fundamental, p. 26). 

A qual estudioso(a) a autora se refere? 

a) Lev Semionovich Vygotsky. 

b) Jean Piaget. 

c) Celestin Freinet. 

d) Bruno Ciari. 

e) Maria Montessori. 

 

25) Observe: 

“A hipótese com a qual essa menina trabalha é a de que 

cada letra representa uma emissão sonora, isto é, uma 

sílaba oral. É o tipo de escrita que Emília Ferreiro chama 

de _____________________. Cleonilda demonstra um 

razoável conhecimento do valor sonoro convencional das 

letras que, no entanto, ela adapta às necessidades de 

sua hipótese conceitual. A vogal “o”, por exemplo, vale 

“to” em gato, “bor” e “bo” em borboleta, “lo” em cavalo e 

novamente “bo” em boi.” (ABREU, Ana Rosa et al. 

Alfabetização: livro do professor, p. 15). 

Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 

correta: 

a) Silábica-alfabética. 

b) Silábica estrita. 

c) Pré-silábica. 

d) Alfabética. 

e) Silábica inicial. 

 

26) “Crianças pequenas costumam pensar que qualquer 

coisa que esteja escrita perto de uma figura deve ser o 

nome da figura. Por exemplo, elas imaginam que se em 

uma caixa de remédio há algo escrito deve ser “remédio” 

ou, quem sabe, “pílulas”. A hipótese de que o que está 

escrito junto de uma imagem deve ser seu nome fica 

evidente quando perguntamos a crianças que não sabem 

ler o que se vê em uma figura e ela responde “uma” bola 

(ou “uma” boneca ou “uma” bicicleta...) e quando 

perguntamos o que está escrito junto da bola ela diz 

apenas “bola” (ou “boneca”, ou “bicicleta”, omitindo o 

artigo indefinido) [...].” (ABREU, Ana Rosa et al. 

Alfabetização: livro do professor, p. 25). 

Essa distinção sutil é sistemática e caracteriza o que 

Emilia Ferreiro chamou de: 

a) Hipótese do signo. 

b) Hipótese imagética. 

c) Hipótese do nome. 

d) Hipótese relativa. 

e) Hipótese da associação. 

 

27) “[...] também chamados de enciclopédicos ou de 

divulgação científica, têm como função principal 

apresentar ao leitor informações sobre fatos, datas, 

acontecimentos, novas descobertas, personalidades, 

generalizações, conclusões, etc. São explicativos e 

diretivos. São textos que abordam com objetividade e 

precisão um tema base, através de uma trama 

predominantemente descritiva. Possuem uma 

organização das informações em torno de blocos de 

assunto, geralmente demarcados por subtítulos. São 

encontrados em jornais, revistas, livros e enciclopédias.” 

(ABREU, Ana Rosa et al. Alfabetização: livro do 

professor, p. 92). 

A definição apresentada acima se refere ao: 

a) Texto biográfico. 

b) Texto dissertativo. 

c) Texto instrucional. 

d) Texto editorial. 

e) Texto informativo. 

 

28) “[...] Nessa perspectiva, a criança só aprenderia o 

que fosse demandado por uma necessidade que se 

expressaria em interesse: tudo o mais seria imposição. E 

as coisas só teriam o poder de serem interessantes à 

medida que correspondessem a uma necessidade do 

indivíduo em um determinado momento [...].” (WEISZ, 

Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem, 

p.27). 

A qual movimento de renovação do ensino a autora se 

refere? 

a) Escola Nova. 

b) Escola Inovadora. 

c) Escola Expressiva. 

d) Escola de Interesses. 

e) Escola de Vivências. 

 

29) No livro Pensamento e Linguagem, o autor diz que o 

psicólogo William Stern distingue três raízes da fala, que 

são: 

I. Tendência expressiva. 

II. Tendência mecânica. 

III. Tendência dinamizada. 

É correto o que se afirma em: 

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) Somente III. 

d) II e III. 

e) I e III. 

 

30) Com base no livro Pensamento e Linguagem, de 

Vygotsky, indique se as alternativas abaixo são 

verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(   ) O progresso da fala é paralelo ao progresso do 

pensamento. 

(    ) As curvas de crescimento do pensamento e da fala 

cruzam-se muitas vezes. 

(   ) Nos animais, a fala e o pensamento têm origens 

diferentes e seguem cursos diferentes no seu 

desenvolvimento. 

(    ) Na opinião de Koehler, suas investigações provam 

que o chimpanzé apresenta os rudimentos de um 

comportamento intelectual semelhante ao do homem. 



a) V, V, F, V. 

b) V, F, F, V. 

c) V, F, V, F. 

d) F, F, F, V. 

e) F, V, V, V. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) A Base Nacional Comum Curricular apresenta 

competências gerais, das quais três são apresentadas 

abaixo: 

I. Agir pessoal e coletivamente com autonomia. 

II. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 

culturais. 

III. Argumentar com base em informações divulgadas em 

redes sociais, fazendo proveito daquilo que é comum a 

todos. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) Somente II. 

e) Somente III. 

 

32) Leia as informações abaixo da Base Nacional 

Comum Curricular acerca do uso das linguagens: 

I. O documento afirma que é preciso utilizar a linguagem 

verbal, porém não traz nenhuma informação sobre a 

Libras – língua brasileira de sinais. 

II. Quando a Base Nacional Comum Curricular fala sobre 

o uso da linguagem, não se refere à linguagem artística, 

uma vez que não será mais abordada, assim como a 

filosofia e a sociologia. 

III. As linguagens corporal, visual, sonora e digital devem 

ser abordadas e são citadas pelo documento. 

Está correto o que se afirma em: 

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) Somente III. 

d) I, II e III. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

33) A Base Nacional Comum Curricular traz os direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento na educação 

infantil. Dentre eles, podemos citar: 

I. Automatizar. 

II. Participar. 

III. Estilizar. 

Está incorreto o que se afirma em: 

a) Somente I. 

b) II e III. 

c) Somente II. 

d) I e III. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

34) A Base Nacional Comum Curricular está organizada 

em “campos de experiências”. “Os campos de 

experiências constituem um arranjo curricular que acolhe 

as situações e as experiências concretas da vida 

cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os 

aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural.” (Base Nacional Comum Curricular, p. 38). 

Dentre os campos de experiências, podemos citar: 

I. O eu, o meu e o ser individual. 

II. Corpo, gestos e movimentos. 

III. Escuta, atenção, cumprimento e repetição. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) Somente I. 

c) II e III. 

d) Somente II. 

e) I e II. 

 

35) “Essa concepção de criança como ser que observa, 

questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e 

assimila valores e que constrói conhecimentos e se 

apropria do conhecimento sistematizado por meio da 

ação e nas interações com o mundo físico e social não 

deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a 

um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. 

Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir 

_____________________________ às práticas 

pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche 

quanto na pré-escola.” (Base Nacional Comum 

Curricular, p. 36). 

Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 

correta: 

a) Didática rigorosa. 

b) Pedagogia tecnicista. 

c) Educação primitiva. 

d) Ludicidade revigorante. 

e) Intencionalidade educativa. 

 

36) Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

I. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, 

desde que trabalhada por empresas, não será objeto de 

penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 

atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de 

financiar o seu desenvolvimento. 

II. A lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou 

por interesse social, mediante justa e prévia indenização 

em dinheiro, sem ressalvas. 

III. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 

sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado. 

De acordo com a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1998, está correto o que se afirma em: 

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) Somente III. 

d) I e II. 

e) II e III. 

 

37) Segundo o art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1998, em seu inciso LXXVI, são 

gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da 

lei: 

I. O registro civil de nascimento. 

II. A certidão de óbito. 

III. A Carteira Nacional de Habilitação. 



Está incorreto o que se afirma em: 

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) Somente III. 

d) I, II e III. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

38) Art. 6º - São direitos sociais: 

I. Saúde. 

II. Alimentação. 

III. Assistência aos desamparados. 

Com base na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998, está correto o que se afirma em: 

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) Somente III. 

d) I, II e III. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

39) Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: 

I. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. 

II. Piso salarial profissional nacional para os profissionais 

da educação escolar pública, nos termos da lei federal. 

III. Valorização dos profissionais do ensino, garantidos, 

na forma da lei, planos de carreira para o magistério 

público, com piso salarial profissional e ingresso 

eventualmente por concurso público de provas e títulos. 

Em conformidade com a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1998, está correto o que se 

afirma em: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I, II e III. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

40) Art. 208 - O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: 

I. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive 

sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria. 

II. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade 

ao ensino médio. 

III. Atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

Com base na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998, está correto o que se afirma em: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I, II e III. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

41) Art. 10 - Os Estados incumbir-se-ão de: 

I. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 

instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. 

II. Definir, com os Municípios, formas de colaboração na 

oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar 

a distribuição proporcional das responsabilidades, de 

acordo com a população a ser atendida e os recursos 

financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do 

Poder Público. 

III. Oferecer a educação infantil em creches e pré-

escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, 

permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 

quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento 

do ensino. 

Segundo consta na Lei 9.394/96, está correto o que se 

afirma em: 

a) I e II. 

b) Somente I. 

c) I e III. 

d) Somente II. 

e) II e III. 

 

42) Art. 13 - Os docentes incumbir-se-ão de: 

I. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento. 

II. Colaborar com as atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 

III. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 

além de participar integralmente dos períodos dedicados 

ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional. 

Conforme a Lei 9.394/96, está correto o que se afirma 

em: 

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) Somente III. 

d) I, II e III. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

43) Segundo consta na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a educação infantil, oferecida em 

creches, ou entidades equivalentes, será para crianças 

de até quantos anos de idade? 

a) Um. 

b) Dois. 

c) Três. 

d) Quatro. 

e) Cinco. 

 

44) O art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional afirma que a educação infantil será organizada 

de acordo com regras específicas. Uma delas, é que o 

atendimento à criança em turno parcial tenha uma 

quantidade mínima de horas diárias. De quantas horas 

deve ser esse atendimento? 

a) Quatro. 

b) Cinco. 

c) Seis. 

d) Sete. 

e) Oito. 

 

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

Educação Nacional, o acesso de professores das redes 

públicas de educação básica a cursos superiores de 

pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de 

processo seletivo diferenciado. Terão direito de pleitear 

esse acesso os professores das redes públicas 

municipais, estaduais e federal que ingressaram por 



concurso público, que não sejam portadores de diploma 

de graduação e que tenham pelo menos:  

a) Quatro anos de exercício da profissão. 

b) Três anos de exercício da profissão. 

c) Um ano de exercício da profissão. 

d) Cinco anos de exercício da profissão. 

e) Dois anos de exercício da profissão. 

 

46) O documento intitulado Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva 

afirma que, no início do século XX, foi fundado o Instituto 

Pestalozzi (1926). Essa instituição era especializada no 

atendimento às pessoas com qual deficiência? 

a) Auditiva. 

b) Mental. 

c) Visual. 

d) Motora. 

e) Múltipla. 

 

47) Observe: 

(     ) O atendimento educacional especializado tem como 

função identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos estudantes, 

considerando suas necessidades específicas. 

(     ) A educação especial é uma modalidade de ensino 

que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. 

(  ) As atividades desenvolvidas no atendimento 

educacional especializado diferenciam-se daquelas 

realizadas na sala de aula comum, sendo substitutivas à 

escolarização. 

(  ) A educação especial realiza o atendimento 

educacional especializado, disponibiliza os recursos e 

serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de 

ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino 

regular. 

Em consonância com a Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da educação inclusiva, indique 

se as alternativas acima são verdadeiras (V) ou falsas 

(F): 

a) V, V, F, F. 

b) F, F, V, F. 

c) F, V, F, V. 

d) V, V, F, V. 

e) V, F, F, V. 

 

48) Em conformidade com o documento Critérios para 

um atendimento em creches que respeite os direitos 

fundamentais das crianças, assinale a alternativa 

incorreta acerca do direito que a criança tem à atenção 

individual: 

a) Observamos as crianças com atenção para 

conhecermos melhor cada uma delas. 

b) A criança é ouvida. 

c) Conversamos e somos carinhosos com as crianças no 

momento da troca de fraldas e do banho. 

d) Não comemoramos os aniversários de nossas 

crianças devido às religiões diferentes. 

e) Aprendemos a lidar com crianças mais agitadas e 

ativas sem discriminá-las ou puni-las. 

49) Em conformidade com o documento Critérios para 

um atendimento em creches que respeite os direitos 

fundamentais das crianças, assinale a alternativa 

incorreta acerca do direito que a criança tem à proteção, 

ao afeto e à amizade: 

a) Nossas crianças sabem que são queridas quando 

percebem que suas famílias são bem-vindas e 

respeitadas na creche. 

b) Procuramos interromper bruscamente as atividades 

das crianças. 

c) Evitamos comentar assuntos relacionados com as 

crianças e seus familiares na presença delas. 

d) Nossas crianças recebem atenção quando nos pedem 

ou perguntam alguma coisa. 

e) Explicamos às crianças os motivos para 

comportamentos e condutas que não são aceitos na 

creche. 

 

50) Quais são os focos apresentados no documento 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil? 

a) Avaliação e aplicação. 

b) Didática e conteúdo. 

c) Profissionalização dos professores e educação infantil. 

d) Materiais didáticos e ludicidade. 

e) Educação infantil e autoavaliação. 

 
 


