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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Em qual das alternativas a seguir, a unidade ‘inh’ pode ser 

compreendida não só como formadora de palavra apenas no 

sentido de ‘pequeno’: 

A. Longuinho – fé  

B. Pulinhos – afetividade  

C. Amiguinho – desprezo  

D. Pulinhos – barganha 

E. Amiguinho – afetividade 

 

OMS divulga relatório sobre mortes no trânsito e sugere 

redução de velocidade em áreas urbanas 

Os acidentes de trânsito matam cada vez mais pessoas em todo 

o planeta, com 1,35 milhão de óbitos por ano, alerta 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), preocupada com a 

falta de medidas de segurança nos países mais pobres. 

Em seu relatório mundial sobre segurança nas estradas, a OMS 

afirma ainda que os acidentes de trânsito são atualmente a 

principal causa de morte entre crianças e jovens com idades 

entre 5 e 29 anos. 

"Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade", afirmou o diretor geral da OMS, dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, em um comunicado. 

"Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um apelo 

aos governos e seus sócios para que adotem medidas muito 

mais importantes", completou. 

A OMS destaca, no entanto, que "as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos", o que sugere que "os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação". 

Analistas atribuem os resultados positivos em grande parte a 

legislações mais severas relacionadas aos principais riscos no 

trânsito, como a velocidade, o consumo de álcool, a direção 

perigosa e a ausência de cintos de segurança, capacetes de 

motociclistas ou cadeirinhas para crianças. 

A OMS também ressalta a importância de infraestruturas mais 

seguras, como pistas reservadas para ciclistas e motociclistas, 

assim como de reforçar as condições de segurança dos veículos, 

como o controle eletrônico da estabilidade e dos freios. 

O risco de morte nas estradas continua sendo três vezes maior 

nos países pobres em comparação às nações mais ricas, com as 

taxas mais elevadas de mortalidade na África (26,6 para cada 

100.000 habitantes) e as menores na Europa (9,3 para cada 

100.000 habitantes). 

Brasil e redução de velocidade 

O relatório faz importantes atribuições ao Brasil, como a 

redução de mortes no trânsito após a instauração de leis mais 

rígidas contra a união de álcool e direção (Lei Seca) e o início 

da obrigatoriedade de freios ABS em todas as motos do 

mercado a partir de 2019. 

Por outro lado, coloca o país na pior classificação referente ao 

limite de velocidade em áreas urbanas. A Organização sugere 

que todas as cidades do mundo adotem velocidades máximas de 

50 km/h nas áreas urbanas e 30 km/h em áreas residenciais e/ou 

com grande circulação de pessoas. 

(France Presse e G1 07/12/2018 11h10  in: 

https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-

relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-

velocidade-em-areas-urbanas.ghtml) 

 

02- Assinale a alternativa correta quanto ao texto apresentado: 

A. Prioriza a informação, ocupando-se de divulgar um 

fato novo, porém expressando uma opinião, 

privilegiando o comentário sobre esse fato. 

B. Informar um acontecimento recente, dirigindo-se a um 

público de nicho específico, com linguagem jargão 

desse grupo. 

C. No primeiro parágrafo do texto, apresenta-se um 

resumo conciso, no qual as perguntas básicas do 

gênero notícia são respondidas. 

D. O texto é uma notícia, apoiou-se na opinião de 

especialistas na área e empregou-se verbos dicendi a 

fim de priorizar apenas o discurso indireto livre. 

E. Apesar de importantes, a opinião de uma especialista 

restringiu as informações, ao não apresentar um outro 

ponto de vista sobre o fato noticiado, o que 

comprometeu a veracidade do texto. 

03- Assinale a alternativa em que houve correspondência entre 

a questão e o fato relatado no texto: 

A. O quê – relatório sobre mortes no trânsito 

B. Quem  – apenas o diretor geral da OMS 

C. Quando – dia mundial da saúde 

D. Onde – Brasil  

E. Por que – pressão dos governos e seus sócios 

04- "Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade" 

Segundo a mensagem contida no trecho: 

A. A mobilidade é algo bastante custoso. 

B. A mobilidade tornou-se insustentável e causa mortes. 

C. A mobilidade só é possível se houver redução das 

mortes. 

D. As mortes não devem ser vistas como consequência 

natural da mobilidade. 

E. As mortes implicam gastos que, a longo prazo, 

inviabilizarão a mobilidade. 

 

 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/organizacao-mundial-de-saude
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
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05- No que concerne ao Brasil no relatório da OMS, o país: 

A. Recebe atribuições como a de reduzir o número de 

mortes no trânsito, quando da adoção de leis mais 

rígidas. 

B. Está isento de cobranças, pois a partir de 2019, 

quando a obrigatoriedade de freios ABS em carros e 

motos for implantada, poderá haver algum estudo 

definitivo. 

C. Tomou medidas acertadas de segurança, como a Lei 

Seca, porém ainda tem altas velocidades limite em 

áreas urbanas. 

D. Aplicou leis mais rígidas sobre a união de álcool e 

direção, mas na mesma medida, facilitou o controle 

da velocidade dos carros nas cidades e áreas de 

grande concentração, mantendo seus dados iguais. 

E. Ficou na pior classificação quanto à velocidade limite 

nas áreas urbanas, devido à concessão da Lei Seca, 

que compensa o impedimento da ingestão de álcool 

com a permissividade   

06- ‘Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um 

apelo aos governos e seus sócios para que adotem medidas 

muito mais importantes’, completou. 

A OMS destaca, no entanto, que ‘as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos’, o que sugere que ‘os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação’.” 

 

Assinale a alternativa correta sobre o trecho: 

 

A. A palavra ‘não’ no início do trecho nega a ideia de que 

os governos podem adotar medidas passíveis de erros 

no controle das mortes no trânsito. 

B. A expressão ‘no entanto’, introduz uma afirmação que 

de certa forma se opõe à dada anteriormente, porém 

sem negá-la, já que as mortes apenas se estabilizaram. 

C. No trecho, ‘renda média e alta’ o autor tenta mostrar 

que apenas os países onde há dinheiro suficiente para 

que a população exija medidas de segurança no 

trânsito podem alterar os dados da OMS. 

D. O emprego de ‘alguns’ tem a função de explicar ao 

leitor que os resultados obtidos são da 

responsabilidade dos países que não adotaram medidas 

de segurança no trânsito. 

E. Em ‘sugere que’, o autor dá sua visão do que pode ser 

feito nos países de renda média e alta para que 

diminuam as mortes no trânsito. 

 

07- ‘os esforços em segurança de trânsito em alguns países de 

renda média e alta mitigaram a situação’ 

 

A palavra destacada foi empregada no sentido de: 

 

A. Abrandar 

B. Emplacar 

C. Prejudicar 

D. Financiar 

E. Humanizar 

08- Leia as frases abaixo e depois assinale a sequência que 

completa as lacunas corretamente: 

I-  “Ora cabe humor, ora cabe ________ para 

representar de alguma forma os momentos 

emblemáticos do novo filme Dumbo.” 

II-   “O autodeclarado presidente teve seus direitos 

políticos  ________ . 

III- “ Preso que tentava fugir vestido de agente 

penitenciário é pego no __________ e vai pro 

isolamento.” 

IV- “o cãozinho estava deitado na caminha dele, 

pupila __________, babando, mal conseguia 

ficar em pé.” 

 

A. Descrição – caçados – flagra – dilatada. 

B. Descrição – caçados – fraga- dilatada. 

C. Descrição – cassados – fragra – delatada. 

D. Discrição – cassados – flagra – delatada.  

E. Discrição – cassados – flagra – dilatada. 

 

 
09- Assinale a análise correta: 

A. ‘que isto é ódio’ tem valor de complemento de 

‘penso’. 

B. ‘ódio’ no segundo quadrinho é uma oração 

subordinada objetiva direta. 

C. ‘quando’ introduz um complemento formado por uma 

oração com função de adjetivo. 

D. ‘eu aviso’ é oração subordinada adverbial temporal. 

E. ‘agora’ é oração subordinada adverbial temporal. 

10- Em qual das alternativas há uma palavra acentuada pela 

mesma regra que ‘ódio’? 

A. Túneis 

B. Bíceps 

C. Mágoa 

D. Ninguém  

E. Baús  

11- Em qual dos trechos a seguir ocorreu crase e não foi 

empregado o acento grave? 

A. “Visitar a igreja do Santo Sepulcro sem coordenar 

com autoridades palestinas é quebrar a tradição 

diplomática internacional.” (O Globo) 

B. “Nova regra do INSS restringe empréstimos a novos 

beneficiários.” (A Folha Vitória) 
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C. “O setor industrial da China voltou 

inesperadamente a crescer em março pela primeira 

vez em quatro meses.” (G1) 

D. “Comediante leva 1º turno das eleições da Ucrânia e 

vai a segundo turno. (Estado de Minas) 

E. “O ator Hugo Bonemer sofreu uma tentativa de 

assalto na última quinta (28), as vésperas de sua 

estreia no Show dos Famosos” (O Dia)a)  

 

 
(http://marcojacobsen.zip.net/ 04/11/2019) 

 

12- A charge faz referência a um adesivo bastante usado em 

carros de família. Porém há uma mudança significativa no 

desenho. A que ela se refere? 

 

A. Às famílias que perdem o pai para o crime organizado. 

B. Às brigas que as crianças geralmente têm dentro do 

carro em viagens longas. 

C. Às mortes de homens pelas consequências da 

combinação bebida e direção. 

D. À difusão de modismos, como o adesivo em questão, 

que é usado sem cuidado pela maioria das famílias. 

E. Às mulheres que não permitem que seus maridos 

dirijam enquanto bebem. 

 

13- Apesar de não empregar linguagem verbal, o texto busca 

passar uma mensagem. Como o autor conseguiu isso? 

 

A. Por meio da quebra da expectativa sobre os desenhos 

que comumente são usados nos carros. 

B. Pela comparação com anúncios e propagandas sobre o 

tema abordado. 

C. Pela ausência de semelhanças entre o desenho original 

e o que o substitui. 

D. Por meio da memória afetiva daqueles que viveram 

situação semelhante e mudarão de atitude. 

E. Por meio da expectativa de que o leitor tenha 

conhecimento de mundo suficiente para entender o que 

o autor pretendia. 

 

14- Em qual dos trechos a seguir a vírgula foi empregada em 

desacordo com a norma culta da língua: 

 

A. “O melhor do mundo é o Cristiano e esse ano vai ser de 

novo, porque ele vai ganhar a Champions. Porque ele é 

vitorioso. Ganhador. Um homem, uma máquina, uma 

besta enjaulada com ódio!” (Bol) 

B. Você já pensou na semelhança que há, entre os 

cientistas e os pescadores? (O Que é Científico?) 

C. “Com maestria, ele discute a crescente virtualização do 

corpo e suas relações.” (Pierre Levy) 

D. “Algumas coisas não mudam na vida do ator Cauã 

Reymond. Aos 38 anos, o carioca gente boa 

mantém o foco e a determinação do início da carreira.” 

(O Globo) 

E. “Foi por um triz, mas a festa no Maracanã foi rubro-

negra.” 

 

15- Leia o trecho e depois assinale a sequência correta: 

 

“Colégios e universidades fazem parceria para aulas optativas 

no Ensino Médio. Com metodologia parecida ___________ da 

graduação, disciplinas extras funcionam como um primeiro 

contato com o ensino superior e atrai os alunos.   

Esse tipo de tarefa já ___________parte de vestibulares 
modernos, como o do INSPER. A dificuldade hoje é 
que ___________ um leque de opções maior, e isso implica ter 
mais dúvidas. Na mídia ___________ havendo bombardeios 
diários de que daqui ___________ 20 anos nenhum curso de 
graduação que ___________ hoje vai continuar existindo, o que 
cria um clima de ansiedade nos alunos.” (Estadão, 
01/04/2019) 

A. À – faz – há – está – a – existe 

B. A – faz – há – estão – à – existe 

C. À – fazem – há – estão – à – existem 

D. A – fazem – há – estão – a – existem  

E. À – faz – a – está – a – existem  

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (2013) apontam que “a construção da identidade das 

creches e pré-escolas a partir do século XIX em nosso país 

insere-se no contexto da história das políticas de atendimento à 

infância, marcado por diferenciações em relação à classe social 

das crianças.” Nessa perspectiva, o cuidar e o educar  se 

caracterizavam como: 

 

A. Duas concepções que se complementam, uma vez que 

promovem o desenvolvimento global da criança 

independente da classe social em que essas crianças 

estavam inseridas. 

B. Práticas diferenciadas para as crianças de classes 

sociais diferentes, sendo o cuidar uma atividade voltada 

exclusivamente para crianças de classes favorecidas. 

C. Ações exclusivas de atendimento as crianças pobres, 

uma vez que carecem de infraestrutura que atendam ao 

seu desenvolvimento. 

D. Ações fragmentadas na educação das  crianças, sendo o 

cuidar relacionado as atividades do corpo e destinado 

as crianças de classes menos favorecidas e o educar 

relacionado ao desenvolvimento intelectual para as 

crianças de classes privilegiadas. 

E. Atividades realizadas exclusivamente com crianças que 

frequentam instituições privadas de ensino.  

http://marcojacobsen.zip.net/
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17- Considerando os princípios básicos que fundamentam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

enumere as características de cada princípio  

 

I. Éticos 

II. Estéticos 

III. Políticos  

 

(   )  respeito ao bem comum, as diferentes culturas e ao meio 

ambiente.  

(   )  exercício da criticidade e respeito a ordem democrática. 

(   )  valorização da diversidade de manifestações artísticas e 

culturais. 

(   )  desenvolvimento de sensibilidade que valorize o ato 

criador e as sensibilidades. 

(   )  valorização da natureza e dos espaços públicos, 

respeitando as diferentes formas de vida. 

  

A sequência correta é:  

 

A. I, I, III, II, II 

B. I, III, II, II, I 

C. II, II, III, I, I 

D. I, II, III, II, I 

E. I, I, II, II, III 

 

18- Na Educação Infantil, o currículo se expressa como um 

conjunto de práticas que visam articular os saberes das crianças 

aos diferentes conhecimentos (artístico, cultural, científico, 

tecnológico). Nesse sentido, as práticas cotidianas das 

instituições de educação infantil  devem  

 

A. Priorizar a dimensão expressivo-motora sobre as 

demais dimensões, uma vez que a criança precisa se 

movimentar nessa fase.  

B. Dar ênfase ao ensino da leitura e escrita de modo que a 

criança possa estar alfabetizada aos 5 anos. 

C. Considerar a integralidade e indivisibilidade das 

diferentes dimensões de formação da criança. 

D. Priorizar aspectos socioculturais, tendo em vista que o 

primordial nessa fase é a criança interagir com o 

professor. 

E. Priorizar o aspecto cognitivo, uma vez que sem ele não 

há aprendizagem. 

 

19- No contexto educacional de creches, as interações e 

brincadeiras se configuram como eixos fundamentais na 

educação das crianças. Nesse sentido:  

  

A. A brincadeira permite ao professor o controle da 

disciplina, uma vez que as crianças são muito pequenas 

e inquietas. 

B. A creche é um ambiente exclusivamente lúdico, onde a 

criança deve ir exclusivamente para brincar. 

C. A brincadeira é a atividade principal da criança e ao ser 

planejada  com a intervenção do adulto, contribui na 

formação integral. 

D. O brincar e a brincadeira dependem exclusivamente da 

criança e por isso elas devem ser deixadas a vontade, 

não devendo o adulto intervir, prejudicando assim seu 

processo de aprendizagem. 

E. Basta apenas disponibilizar para a criança brinquedos e 

espontaneamente a aprendizagem acontece. 

 

20- Na  rotina da sua sala de aula da creche,  a professora Maria 

realiza diferentes experiências com sons e cores, bem como 

experiências que exploram o corpo e objetos de diferentes 

texturas, observando e registrando o percurso de cada criança 

nas atividades desenvolvidas. A prática da professora Maria 

indica que ela compreende que na educação infantil:  

 

A. O brincar é uma atividade espontânea, aleatória que 

necessita do acompanhamento assistemático do 

professor. 

B. O brincar e a interação são eixos importantes do 

trabalho pedagógico, uma vez que possibilitam a 

ampliação e aquisição de novos conhecimentos. 

C. A creche tem o papel de preparar as crianças para  o 

universo do adulto. 

D. Brincar não implica necessariamente em interagir com 

o professor, uma vez que a criança tem um mundo 

exclusivamente infantil e não é preciso intervir nas 

brincadeiras que elas desenvolvem. 

E. Crianças são adultos em miniatura por isso é preciso 

estimular o conhecimento que já possuem. 

 

21- Nas Creches, os bebês que ficam no berçário em idade de 0 

a 18 meses (1 ano e meio) necessitam de atenção especial, uma 

vez que são seres vulneráveis.  Em relação às brincadeiras 

desenvolvidas na creche para essa faixa etária:  

 

A. São desnecessárias, uma vez que nessa etapa a criança 

precisa apenas de cuidado com o corpo. 

B. Apresentam-se como meios de ampliar as experiências 

das crianças e por isso devem ser selecionadas e os 

ambientes para sua realização precisam ser planejados.  

C. Devem ser exclusivamente desenvolvidas em 

atividades com som de modo que a criança perceba o 

ambiente. 

D. Só podem ser realizadas na interação com um adulto, 

no caso,  com o professor. 

E. Devem ser espontâneas e jamais planejadas, visando 

aproveitar a situação em que se encontra o bebê no 

momento. 

 

22- Uma proposta pedagógica de Educação Infantil que adota a 

brincadeira como eixo do currículo:  

 

A. Tem no professor a principal referência, visto que o 

mesmo dará significado aos conceitos trabalhados. 

B. Concebe a  criança como protagonista, a qual tem uma 

ação dinâmica e ativa nas experiências vivenciadas. 

C. Entende o  brincar como um elemento de abordagem 

disciplinar. 

D. Facilita a prática pedagógica tendo em vista que não 

precisa ser planejada nem avaliada. 

E. Desenvolve atividades apenas coletivas, uma vez que 

brincadeiras individuais não desenvolvem a criança. 
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23- A Educação Infantil no contexto da legislação educacional 

brasileira é caracterizada como: 

 

A. Primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 

6 (seis) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade. 

B. Etapa não obrigatória, cabendo a escola,  a família e a 

comunidade a decisão de ofertá-la. 

C. Etapa obrigatória da educação básica apenas nas 

instituições privadas que tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança.  

D. Etapa da educação básica,  que visa o pleno 

assistencialismo as crianças de classes desfavorecidas. 

E. Primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 

5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade. 

 

24- Na rotina da Creche Crescer Feliz, as crianças são 

orientadas desde cedo, a respeitar o espaço de brincar do outro 

coleguinha, a guardar e emprestar os brinquedos, esperando a 

sua vez de fazer uso dos mesmos. Essa experiência presente na 

rotina indica que a instituição adota: 

 

A. Um modelo obsoleto de coletividade 

B. Vivências éticas 

C. Vivências estéticas 

D. Práticas de preparação para o Ensino Fundamental 

E. Práticas que não são adequadas a esse nível de ensino 

 

25- A proposta pedagógica da Escola Pequeno Aprendiz tem na 

rotina da Educação infantil atividades como ir a festivais, 

teatros, exposições, assistir a filmes no cinema, aprender a 

fotografar, a recitar poesias. Essas atividades no contexto da 

educação infantil: 

 

A. Podem não ser adequadas a esse nível de ensino, 

tendo em vista que se distanciam da compreensão das 

crianças, por serem muito pequenas. 

B. Podem ser desenvolvidas desde que a criança 

demonstre interesse. 

C. Indicam que a diversidade de experiências culturais 

na educação infantil favorece brincadeiras coletivas e 

permite as crianças se relacionarem, portanto, devem 

compor o currículo e a rotina das crianças. 

D. São adequadas apenas para crianças de escolas 

privadas, uma vez que já fazem parte do ambiente em 

que vivem, sendo mais fácil para a criança interagir. 

E. Devem ser revistas, uma vez que esse tipo de 

atividade atende a níveis mais elevados de 

escolarização.  

 

 

 

 

 

 

26- A Educação Infantil se configura como a primeira etapa da 

Educação Básica de acordo com o art.29 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - 9394/96. Sobre essa etapa de 

ensino, temos que: 

 

A.  Deve ser ofertada prioritariamente em espaços 

comunitários, não necessariamente em escolas e 

creches. 

B. Sua oferta deve ser pública e obrigatória para crianças 

a partir dos 3 anos de idade. 

C. Deve ser ofertada em creches para crianças de até 3 

anos e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de 

idade. 

D. Sua oferta deverá ser realizada obrigatoriamente em 

creches para o poder público e em escolas para as 

instituições privadas. 

E. As creches devem atender crianças de 0 a 6 anos de 

idade. 

 

27- Dentre as finalidades da Educação infantil, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais apontam, EXCETO: 

 

A. Desenvolvimento físico e intelectual 

B. Formação integral 

C. Assistencialismo 

D. Desenvolvimento social 

E. Desenvolvimento linguístico 

 

28- Ao tratar do número de crianças por professor nas turmas 

de educação infantil, as Diretrizes Nacionais apontam a 

necessidade de considerar as características do espaço físico e 

das crianças, indicando para: 

 

A. 0 e 1 ano,  10 crianças por professor 

B. 2 e 3 anos, 20 crianças por professor 

C. 4 e 5 anos, 20 crianças por professor 

D. 5 e 6 anos, 30 crianças por professor 

E. Todas estão corretas 

 

29- Acerca da Educação Especial enquanto modalidade de 

ensino, as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva apontam que: 

 

A. Essa modalidade deve ser exclusivamente ofertada em 

espaços especializados para atender as diferentes 

necessidades dos alunos deficientes. 

B. Essa modalidade deve perpassar todos os níveis e 

modalidades, realizando o atendimento educacional 

especializado em turmas comuns do ensino regular. 

C. Trata-se de uma modalidade que deve atender 

especificamente as crianças da educação infantil. 

D. Trata-se de uma modalidade que visa prioritariamente a 

inclusão de crianças em fracasso escolar. 

E. Configura-se numa modalidade de apoio as crianças do 

ensino fundamental, realizando o atendimento 

educacional especializado em escolas regulares. 
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30- Nos espaços ou salas de atendimento educacional 

especializado, as atividades e práticas realizadas 

 

I.    Diferenciam-se das atividades realizadas nas salas 

de aula comum 

II.    Substituem a escolarização dos estudantes 

III. Completam  e/ou suplementam a formação dos 

estudantes para a autonomia e independência 

IV. Articulam-se a proposta pedagógica do ensino 

comum 

V. Tem início  com serviços de estimulação precoce a 

partir dos 4 anos de idade 

 

ESTÃO CORRETAS: 

 

A. Todas 

B. I e II 

C. I, III, IV 

D. III, IV, V 

E. I, II, V 

 

31- Na oferta da Educação infantil para crianças indígenas, as 

Diretrizes Nacionais determinam: 

 

A. A adoção de práticas e experiências comuns em todo 

território nacional, visando universalizar a formação 

das crianças desse nível de ensino.  

B. A obrigatoriedade da educação infantil para crianças de 

0 a 5 anos nas diversas tribos em todo território 

nacional. 

C. A valorização das crenças, valores e memórias dos 

povos indígenas, priorizando, porém, os conhecimentos 

do patrimônio nacional. 

D. A garantia da autonomia dos povos e nações na escolha 

dos modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos 

afirmando em suas propostas e identidade sociocultural. 

E. Adequação do calendário, das práticas indígenas e dos 

ambientes ao currículo   ao calendário oficial.  

 

32- A interação que uma professora faz com a criança de 

Educação Infantil, pode facilitar ou dificultar o diálogo. Uma 

atitude positiva de interação que favorece a comunicação, a 

confiança e a proximidade, pode ser observada quando: 

 

A. Ao falar com a criança a professora se aproxima dela e 

de pé inclina a cabeça para olhá-la, dessa forma, não 

perde a sua autoridade. 

B. Numa atividade coletiva, a professora distribui as 

crianças pela sala, bem como os materiais da atividade, 

ficando num local fora do grupo para que a criança 

construa sua autonomia. 

C. Ao falar com a criança a professora se coloca no 

mesmo nível que ela, mantendo contato direto com o 

olhar. 

D. Numa atividade em círculo as crianças são dispostas no 

chão, mas a professora fica de pé, para que todas as 

crianças a visualizem. 

E. Todas estão corretas. 

 

33- A organização de uma proposta pedagógica para a 

Educação Infantil que garanta os direitos das crianças deve 

considerar: 

 

A. A homogeneidade dos sujeitos que compõem a 

instituição escolar. 

B. O reconhecimento das culturas plurais das crianças, 

de suas identidades étnicas, linguísticas, religiosas. 

C. O fortalecimento de uma gestão que centralize as 

ações para um melhor alcance das metas 

estabelecidas. 

D. O ensino de outras culturas para que as crianças 

conheçam outras realidades.  

E. A heterogeneidade e a constituição de 

comportamentos padrões estabelecidos pela política 

oficial. 

 

34- As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana apontam como objetivos, EXCETO:  

 

A. A introdução de uma disciplina no currículo comum  

para tratar do tema. 

B. O reconhecimento da identidade, história e cultura 

dos afro-brasileiros. 

C. A garantia dos direitos de cidadãos aos afro-

brasileiros. 

D. O reconhecimento e igual valorização das raízes 

africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, 

europeias e asiáticas.  

E. A valorização da identidade, história e cultura dos 

afro-brasileiros.  

 

35- No contexto das Diretrizes Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, as políticas por reparação e 

reconhecimento se caracterizam como: 

 

A.  Ações afirmativas de melhoria da qualidade do 

ensino nas escolas públicas. 

B. Ações de inclusão social exclusivas para a Educação 

Básica. 

C. Políticas públicas de ampliação da oferta educacional 

voltadas apenas para o Ensino Superior. 

D. Políticas dirigidas a correção das desigualdades 

raciais e sociais, que ofertam  um tratamento 

diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e 

marginalização. 

E. Práticas descontextualizadas que só reforçam o 

preconceito e a discriminação. 

 

36- A legislação determina que o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana será vivenciado no contexto das 

escolas: 

 

A. No contra turno das aulas, de modo a não comprometer 

as atividades do currículo comum. 

B. Como conteúdos de diferentes disciplinas, 

particularmente, Educação Artística, Literatura e 

História do Brasil. 
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C. Como conteúdos exclusivos da disciplina de História e 

Geografia. 

D. Nos anos finais do Ensino Fundamental. 

E. Em todos os níveis de ensino, particularmente nas aulas 

de Língua Portuguesa. 

 

37- A LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 que institui a 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência delega 

que o poder público deve assegurar:  

 

A. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento 

educacional especializado. 

B. Oferta de profissionais de apoio escolar. 

C. Articulação de diferentes setores para implementar 

políticas públicas. 

D. Sistema educacional inclusivo a partir do Ensino 

Fundamental. 

E. Formação continuada para o atendimento educacional 

especializado. 

 

38- A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) foi criada para “assegurar 

e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” (Art. 1).  

Nesse sentido, considera e define alguns elementos para fins de 

sua aplicação, dentre os quais: 

 

A. Acessibilidade – possibilidade e condição de alcance 

para a pessoa com deficiência fazer uso de diferentes 

serviços, equipamentos e mobiliários, instalados, 

prioritariamente, na zona urbana.  

B. Tecnologia assistiva – meio pelo qual a pessoa com 

deficiência tem o apoio de um profissional. 

C. Barreira atitudinal - atitudes ou comportamentos que 

impeçam ou prejudiquem a participação social da 

pessoa com deficiência em igualdade de condições e 

oportunidades com as demais pessoas. 

D. Desenho universal – produtos, serviços e ambientes 

adaptados a cada pessoa de acordo com um projeto 

específico. 

E. Mobilidade reduzida – refere-se exclusivamente a 

qualquer pessoa com dificuldade de movimentação 

permanente. 

 

39- As Diretrizes Curriculares Nacionais apontam que a 

modalidade de Educação Especial se caracteriza por seu 

caráter: 

 

A. Complementar e transversal 

B. Inovador e segmentado 

C. Substitutivo e interdisciplinar 

D. Seletivo e complementar 

E. Inclusivo e substitutivo 

 

 

 

 

 

40- A Lei 13.146/15 considera que a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, podendo o deficiente 

EXCETO: 

 

A. Exercer direitos sexuais e reprodutivos.  

B. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos. 

C. Se submeter à esterilização compulsória. 

D. Ter acesso a informações adequadas sobre. 

reprodução e planejamento familiar. 

E. Casar-se e constituir união estável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


