
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

       P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  U M U A R A M A  
      E S T A D O  D O  P A R A N Á  –  E D I T A L  N °  0 4 9 / 2 0 1 5  

 
 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40  

e 1 Redação. 
 
2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-
cal de sala para a substituição da prova. 
 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 
registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-
gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 
4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

 

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 
caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 
05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Ape-
nas uma responde corretamente à questão. 

 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 
 

a. Para cada questão, preencher apenas uma res-
posta. A marcação em mais de uma opção anula 
a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 
retângulo correspondente à opção escolhida para 
resposta, sob pena de a questão não ser compu-
tada (item 9.1.16 do Edital n. 49/2015). 
 
                 Preenchimento correto; 
 
                 Preenchimento incorreto; 
 
                 Preenchimento incorreto 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 04 (QUATRO) 
horas, com início às 14 horas e término às 18 horas. 

 
9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 

15 horas e poderá levar sua PROVA após as 16 horas. 
 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 
no caso de:  

 
a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 
b. Ausentar-se do local de provas antes de decorri-

da 1 (uma) hora do início da PROVA; 
c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou Redação; 
d. Ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-
lizando-se de livro ou qualquer material não 
permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-
nico ou de comunicação, bem como protetores 
auriculares; 

f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-
lhos, incorrendo em comportamento indevido; 

g. Não cumprir com o disposto no edital do Concur-
so. 

 

 

 

 

 

 
1. 5. 9. 13. 17. 21. 25. 29. 33. 37. 

2. 6. 10. 14. 18. 22. 26. 30. 34. 38. 

3. 7. 11. 15. 19. 23. 27. 31. 35. 39. 

4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 32. 36. 40. 

 

 
RESPOSTAS 

 

P R O V A  O B J E T I V A  

P R O F E S S O R  –  A T U A Ç Ã O  E S P E C Í F I C A  N A  E D U C A Ç Ã O  
I N F A N T I L  

CÓDIGO DE PROVA: 23  
11  DE OUTUBRO DE 2015 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

1. Para responder à questão a seguir, leia o texto. 
 

Pelo direito de vender meu rim 
 
Menos da metade dos 34 mil pacientes que entraram na fila para obter um transplante de rim nos Estados Unidos em 
2010 conseguiu um órgão. Essa realidade se repete em vários países. Milhares morrem todos os anos enquanto espe-
ram o rim de uma pessoa já falecida. Por isso, precisamos aumentar a quantidade de doadores vivos. E pagar a eles é 
uma boa maneira de conseguir isso. 
Falo com conhecimento de causa. No fim de 2011, eu me submeti a uma cirurgia para doar um rim a alguém que não 
conheço. Você pode achar uma loucura. Eu também achei quando ouvi pela primeira vez que pessoas doavam por pu-
ro altruísmo. Aquilo me soou bom demais para ser verdade. Ao me informar melhor sobre o assunto, porém, percebi 
que os riscos são mínimos. Apenas 1 em cada 3 mil morre na cirurgia. O pós-operatório foi melhor do que imaginei e, 
em 3 semanas, eu já estava de volta ao trabalho. Meu outro rim vai crescer e assumir a função do que foi removido. 
Hoje, sinto-me feliz por ter dado ao receptor cerca de 10 anos mais de vida. 
O que me motivou foi fazer um bem a outra pessoa. Mas a compensação em dinheiro seria uma boa forma de conven-
cer muita gente a fazer isso. Segundo especialistas, um valor entre US$ 30 mil e US$ 50 mil seria justo. O problema é 
que a lei americana proíbe esse tipo de comércio para evitar que aproveitadores obriguem gente muito pobre a vender 
o rim por uma ninharia.  
(...) 
*Alexander Berger, autor desse texto, é analista da GiveWell, uma organização sem fins de lucro que pesquisa institui-
ções de caridade para ajudar doadores a decidir onde doar. 

 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/saude/pelo-direito-vender-meu-rim-680690.shtml>. Acesso em: 23 ago. 2015. 

 
Pela leitura do texto, podemos entender que seu objetivo é: 

 
 tornar clara a importância de se fazer bem ao próximo, não considerando, para isso, os meios que serão utilizados. A)
 apresentar dados estatísticos e exemplos de como o comércio ilegal de órgãos pode interferir negativamente nas B)

nossas boas ações. 
 provar que a compensação em dinheiro para gestos que poderiam ser feitos por bondade ainda é importante para C)

nós.  
 debater o conceito de heroísmo, empregando, para isso, um relato pessoal de quem viveu exatamente a mesma D)

situação. 
 mostrar, por meio de exemplos, estatísticas e relato pessoal, a importância de legalizar a venda de rins. E)

 
2. Leia o trecho a seguir. 
 

“Para alguns especialistas, as ‘drogas da inteligência’ estão para o mundo acadêmico como os esteroides anabolizan-
tes estão para o esportivo: embora possa haver algum ganho de resultado, há risco de vários efeitos colaterais.” 

  
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2015/08/1670037-jovens-saudaveis-usam-remedios-psiquiatricos-para-ir-melhor-em-
provas.shtml>. Acesso em: 21/08/2015. 

 
A orientação argumentativa sobre os efeitos do uso das “drogas da inteligência”, expressa nesse trecho, se mantém na 
alternativa: 

 
 Ainda que haja riscos de vários efeitos colaterais, pode haver algum ganho de resultado no uso das “drogas da  A)

inteligência”. 
 Pode haver riscos de vários efeitos colaterais no uso das “drogas da inteligência”, entretanto pode haver algum  B)

ganho. 
 Pode haver algum ganho de resultado no uso das “drogas da inteligência”, mas há risco de vários efeitos colaterais. C)
 Pode haver algum ganho de resultado no uso das “drogas da inteligência”, portanto há riscos de vários efeitos D)

colaterais. 
 Como pode haver algum ganho de resultado no uso de “drogas da inteligência”, há risco de vários efeitos colaterais. E)
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3. Leia a seguinte notícia. 
 
Um grupo de 45 universitárias foi convidado a beber bebida alcoólica num laboratório. Enquanto bebiam, algumas as-
sistiram a um filme e outras escutaram música. Quem ouviu música bebeu mais rápido. Segundo a pesquisa, isso 
acontece porque a música deixa as pessoas agitadas. 
 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/musica-faz-voce-beber-mais-alcool>. Acesso em: 23 ago. 2015.  

 
Em língua portuguesa, alguns complementos verbais podem ser transformados em pronomes para diversos fins lin-
guísticos, como evitar a repetição de um termo já usado. Essa transformação depende da regência da forma verbal em 
questão e de algumas regras prescritas para o registro formal. Assinale a alternativa em que a pronominalização do 
complemento verbal foi feita de maneira CORRETA, de acordo com a variedade padrão do idioma. 

 
  (...) a beber bebida alcoólica (...) � (...) a lhe beber (...). A)
 Quem ouviu música (...) � Quem a ouviu (...). B)
 (...) algumas assistiram a um filme (...) � (...) algumas lhe assistiram (...). C)
 (...) e outras escutaram música. � (...) e outras escutaram-a. D)
 (...) a música deixa as pessoas agitadas. � (...) a música lhes deixa agitadas. E)

 
4. Considere o nome das cidades brasileiras a seguir:  
 

I. Anicuns (GO). 
II. Cacequi (RS). 
III. Sapeaçu (BA). 
IV. Mairinque (SP). 
V. Monjolos (MG). 

 
 

Nenhum desses nomes, em seu registro oficial, apresenta acentuação gráfica. Tomando por base exclusivamente as 
regras gramaticais que prescrevem os acentos gráficos e a pronúncia lógica que advém da ausência dos sinais, é 
CORRETO pronunciar: 

 
 Aricuns como paroxítona. A)
 Cacequi como paroxítona. B)
 Sapeaçu como proparoxítona. C)
 Monjolos como paroxítona. D)
 Mairinque como oxítona. E)

 
5. Leia o trecho a seguir. 
 

“É de conhecimento geral que, apesar do Brasil ter sido 'descoberto' oficialmente em 1500, suas terras só começaram 
a ser povoadas à partir de 1530. No entanto, poucos sabem que, além dos muitos homens e das escassas mulheres 
que se aventuraram rumo à Terra de Santa Cruz nas embarcações lusitanas do século XVI, crianças também estive-
ram presentes à epopeia marítima. As crianças subiam à bordo somente na condição de grumetes ou pajens, como ór-
fãs do Rei enviadas ao Brasil para se casarem com os súditos da Coroa, ou como passageiros embarcados, compa-
nhia dos pais ou de algum parente.  
Em qualquer condição, eram os “miúdos” quem mais sofriam com o difícil dia a dia em alto mar.” 
 
História das crianças no Brasil. Vários autores. Org. Mary Del Priore. São Paulo. Contexto. 1999, p. 19. (com adaptações). 
 
Sobre as estruturas do texto, assinale a alternativa que contém uma afirmação INCORRETA. 

 
 A expressão “se casarem” (no terceiro período do texto) pode ser substituída por “se casar” sem que haja erro de A)

concordância.  
 A expressão “apesar do” (no primeiro período do texto) deve ser substituída por “apesar de o”, para que a norma B)

culta da língua seja preservada. 
 A expressão “à partir”(no primeiro período do texto) deve ser substituída por “a partir”, a fim de preservar a norma C)

culta da língua. 
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 A locução prepositiva “à bordo” (no terceiro período do texto) deve ser substituída por “a bordo” para se adequar à D)
norma culta da língua portuguesa. 

 O pronome relativo “quem” (no último período do texto) não pode ser substituído, nesse contexto, pelo pronome re-E)
lativo “que”. 
 

6. Leia o trecho a seguir. 
 

“O pensamento machista domina a sociedade de alto a baixo – uma em cada tres pessoas (homens e mulheres) acre-
dita que o estupro ocorre por causa do comportamento feminino. A violencia no transito é responsavel pela terceira 
maior causa de obitos no Brasil, logo apos as doenças cardiacas e o cancer.” 

 
RUFFATO, Luiz. O brasileiro cordial. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/03/opinion/1433333585_575670.html>. Acesso em: 
21/08/2015. 

   
Os termos destacados, no contexto em que foram aplicados, acentuam-se pela mesma regra em: 
(Obs.: os acentos foram retirados propositadamente). 

 
 transito / cancer. A)
 cardiacas / obitos. B)
 apos / tres. C)
 responsavel / cancer. D)
 violencia / responsavel. E)

 
7. Leia o texto a seguir. 

 

Cientistas apontam novas hipóteses para o primeiro descobrimento das Américas 
 
Última grande fronteira da colonização humana antes da Antártida, (1) o continente americano foi durante milhões de 
anos um vasto território desocupado, isolado do mundo por geleiras que impediam qualquer passagem. Era distante 
demais – (2) além de, até então, desconhecido – (3) para ser alcançado por vias marítimas. Há cerca de 20 mil anos, 
(4) porém, (5) a vontade de nossos antepassados de desbravar estas terras superou a dificuldade de chegar até aqui. 
A origem desses primeiros americanos ainda é um mistério a ser desvendado. A teoria mais aceita dava conta de que o 
homem ocupou o continente americano vindo da Ásia, cruzando as vastidões gélidas da Sibéria em busca de uma no-
va área para habitar. Mas dois recentes estudos adicionaram um ingrediente inesperado a essa migração: alguns po-
vos indígenas da América carregam em si claras ligações genéticas com aborígenes da Austrália e nativos de Papua-
Nova Guiné, habitantes da então região conhecida como Austromelanésia. O parentesco fica claro nas feições de po-
pulações indígenas da Amazônia e do cerrado brasileiros. Pesquisas anteriores envolvendo a morfologia de crânios 
encontrados no continente (6) já haviam apontado alguma semelhança entre o povo de Luzia e austromelanésios, (7) 
mas (8) nunca antes qualquer sinal genético havia sido detectado. 

 
Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/planeta-ciencia/noticia/2015/08/cientistas-apontam-novas-hipoteses-para-o-primeiro-
descobrimento-das-americas-4830077.html>. Acesso em: 23 ago. 2015. 
 

 

Sobre os sinais de pontuação empregados no texto, assinale a alternativa CORRETA. 
 

 A vírgula marcada com o número 1 assinala a anteposição de um aposto explicativo ao termo que ele modifica, o A)
continente americano. Esse é o motivo pelo qual ela poderia ser substituída por um travessão, sem incorreção 
gramatical.  

 Os travessões abertos na posição 2 e fechados na posição 3 isolam uma retificação ao que foi informado anterior-B)
mente. Sua substituição por vírgulas não incorre em desvio normativo, mas dificulta a leitura do período em questão. 

 As vírgulas usadas nas posições 4 e 5 isolam o conectivo adversativo porém, que aparece deslocado no período. C)
Se ele fosse alocado no início desse mesmo período, uma vírgula depois dele poderia ser usada: Porém, há cerca 
de 20 mil anos, (...). 

 Na posição 6, poderia ser inserida uma vírgula para fins de organização sintática. Como o termo que inicia o perío-D)
do engloba um adjunto adverbial, alguns autores dispensam essa pontuação, embora a norma recomende seu uso 
quando o termo for extenso. 

 A vírgula da posição 7 é obrigatória, visto que inicia uma oração coordenada adversativa; por esse mesmo moti-E)
vo, também seria gramaticalmente correto inserir uma vírgula na posição 8, indicando que o conectivo mas está 
deslocado. 
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8. Leia o excerto a seguir. 
 

“O século XVI foi o século das mulheres. A semente que Christine de Pisan semeara cem anos antes florescia por toda 
a Europa com o doce perfume de 'O ditado dos verdadeiros amantes'. Não foi de modo algum casual que o descobri-
mento de Mateo Colombo tenha eclodido no tempo e no espaço em que se deu. Até o século XVI, a história era narra-
da pela grave voz masculina. 'Onde quer que se olhe, lá está ela com sua infinita presença: do século XVI ao XVII na 
cena doméstica, econômica, intelectual, pública, conflitual e até mesmo lúdica da sociedade, encontramos a mulher. 
Em geral, solicitada por suas tarefas cotidianas. Mas também presente nos acontecimentos que constituem, transfor-
mam ou dilaceram a sociedade. De cima a baixo da escala social, e sobre a sua presença falam constantemente aque-
les que a contemplam, amiúde para assustar-se', declaram Natalie Zemón e Arlette farge em 'História das mulheres'.” 

 
ANDAHAZI, Federico. O anatomista. Trad. Ari Roitman; Paulina Wacht. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015, p. 11. 

    
Considere as afirmações a seguir: 

 
I. Nas duas ocorrências em que a palavra “que” aparece destacada, ela referencia o termo antecedente ampliando 

seu sentido. 
II. O pronome “ela”, em destaque, substitui, a fim de evitar repetição desnecessária, a expressão “a grave voz  

masculina”. 
III. As três ocorrências do pronome possessivo destacadas no texto referenciam anaforicamente o mesmo termo. 
IV. Nas três ocorrências do pronome possessivo, ele concorda – em número e gênero – com o termo subsequente. 

         
Marque a alternativa que contém a(s) opção(ões) CORRETA(s):  

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

 
9. Leia o texto a seguir. 

 
"Canivete suíço" de 500 mil anos atrás lança nova l uz sobre o abate de animais na pré-história 

 
Um conjunto de ferramentas de pedra de meio milhão de anos de idade está deixando cientistas maravilhados. Uma 
das ferramentas é algo que está sendo descrito como um “canivete suíço” pré-histórico. As ferramentas foram encon-
tradas ao lado de restos de animais retalhados, como uma costela de elefante que ostenta marcas de cortes, num sítio 
arqueológico em Revadimin, Israel, em 2004. Agora, pesquisadores que analisaram os objetos encontrados descobri-
ram que as ferramentas estão cobertas de gordura animal e as estão descrevendo como a primeira prova direta do uso 
de ferramentas de pedra por nossos ancestrais humanos para retalhar animais. “Até agora, arqueólogos só puderam 
levantar hipóteses sobre o uso e a função dessas ferramentas”, disse o arqueólogo Ran Barkai, do Departamento de 
Arqueologia e Culturas do Oriente Médio da Universidade de Tel Aviv, em comunicado escrito. “Não temos uma máqui-
na do tempo. Fazia sentido que essas ferramentas fossem usadas para retalhar carcaças de animais, mas, até essa 
evidência ser encontrada e comprovar a ideia, tudo não passava de teoria.”  
 
Disponível em: <http://www.brasilpost.com.br/2015/04/06/ferramentas-pre-historia_n_7011862.html>. Acesso em: 23 ago. 2015. 

 
Considere as palavras destacadas no texto. Selecione a alternativa que apresenta um sinônimo compatível e contextu-
al para o vocábulo em questão.  

 
 ostenta � endossa. A)
 analisaram � cercearam. B)
 levantar � aventar. C)
 descobriram � dirimiram. D)
 comprovar � mitigar. E)
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10. Leia o texto a seguir. 
 

A nova edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pró-Livro, ainda está a caminho – a previsão é pa-
ra 2016. Mas um estudo sobre práticas culturais recém-publicado pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro (O 
hábito de lazer cultural do brasileiro) tem se prestado a adiantar o expediente. Foram ouvidos moradores de 70 cida-
des, de nove regiões metropolitanas. O resultado é pouco animador. Arte e literatura, a rigor, não estão na lista de prio-
ridades dos brasileiros: 55% dos entrevistados não tiveram vida cultural em 2014. Mesma disfunção se verifica na leitu-
ra de livros: de um ano para outro, passou de 35% para 30% o número de pessoas que não leram nenhum livro no ano. 
A edição de 2012 da Retratos tinha verificado tendência de queda na leitura e, inclusive, menos gente maquiando os 
dados. Em aferições relacionadas à cultura, os leitores costumam optar pelo autoengano, dizendo fazer mais do que 
fazem. Pelo andar da carruagem, não mais – dados do Instituto Pró-Livro mostram que 50% da população não lê. Den-
tre os não leitores, mais de 78% consideram a leitura uma atividade enfadonha. O rosário de perdas parece não ter fim. 
Mas é preciso decantar essas estatísticas.  
 
Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/leituras-aos-pedacos-1jpht58qu5eb5zhzxi1awi5ul>. Acesso em: 23/08/2015. 

 
Leia as propostas de continuidade para o texto acima: 

 
I. A leitura dos dados deve levar em conta que a pesquisa da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, por exem-

plo, contemplou apenas regiões metropolitanas e que o vasto território brasileiro apresenta uma diversidade muito 
grande de consumidores de produtos culturais. Portanto, os dados devem ser relativizados. 

II. A maquiagem dos dados por entrevistados que falseiam suas respostas, por exemplo, não permite um retrato mais 
próximo da realidade. Essa ação apenas dificulta a resolução de questões que talvez sejam pontuais. Assim, os 
dados devem ser relativizados. 

III. A democratização do acesso à leitura é um direito de todos. Entretanto, ele não despontará naturalmente das rela-
ções de mercado ou de ações isoladas dos indivíduos. Políticas públicas nessa direção devem ser criadas a partir 
do que os dados revelarem. 

IV. A leitura e a escrita fazem parte do processo civilizatório da humanidade. Elas alcançam um número cada vez mai-
or de pessoas, dando oportunidades a uma parcela importante da população. A análise dos índices deve servir pa-
ra que isso se amplie. 

 
A coerência textual está mantida em: 

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

 
MATEMÁTICA 

 
11. Em um setor de uma empresa com 16 funcionários, houve a substituição de um deles, com idade de 60 anos, por ou-

tro. Após essa substituição, a média das idades dos funcionários desse setor diminuiu em 2 anos. Dessa forma, a idade 
do funcionário que ingressou no setor é: 

 
 24 anos. A)
 28 anos. B)
 32 anos. C)
 34 anos. D)
 36 anos. E)

 
12. Um corretor de textos corrigiu 3/8 de um livro em 27 horas. Foi substituído por outro que trabalha 3 vezes mais rápido 

que ele. O corretor substituto vai terminar a correção do livro em:  
 

   8 horas. A)
   9 horas. B)
 15 horas. C)
 24 horas. D)
 45 horas. E)
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13. Qual é a taxa de juros diária necessária para que um capital de R$ 400.000,00  tenha rendimentos de R$ 4.800,00 em 
24 dias? 

 
 0,005%. A)
   0,05%. B)
     0,5%. C)
     1,5%. D)
        5%. E)

 
14. O hexágono a seguir é regular e possui área igual a 480 cm2: 
 

 
 

Qual é o valor da área sombreada? 
 

 21. A)
 24. B)
 30. C)
 32. D)
 40. E)

 
15. Sabe-se que em uma loja, o preço de 60 pares de meias corresponde ao preço de 10 camisas. O preço de 5 camisas 

corresponde ao preço de 3 calças e o preço de 6 calças corresponde ao preço de 4 jaquetas. Se 5 jaquetas são vendi-
das por R$ 1.275,00, então, o preço de 12 pares de meias é: 

 
 R$ 136,00. A)
 R$ 170,00. B)
 R$ 187,00. C)
 R$ 204,00. D)
 R$ 255,00. E)

 
16. O dono de uma loja comprou um lote de 171 smartphones iguais. Vendeu 150 smartphones pelo mesmo valor que 

havia comprado o lote. Os smartphones restantes foram vendidos posteriormente pelo mesmo valor de cada um dos 
150 vendidos. O lucro percentual que o dono da loja obteve foi de: 

 

 13%. A)
 14%. B)
 15 %. C)
 16%. D)
 17% . E)

17. A fração 
48 97

32

4 2
8
+

 é equivalente a: 

 
 296. A)
 2. B)
 3. C)
 6. D)
 8. E)
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ATUALIDADES 
 

18. Leia o texto a seguir e reflita sobre o tema dos direitos humanos e sua relação com o Brasil atual. 
 

 “O núcleo fundante dos direitos humanos é, evidentemente, o direito à vida, porque de nada adiantariam os outros se 
este não prevalecesse. Quando falamos em direito à vida, reconhecemos que ninguém tem o direito de tirar a vida do 
outro – a não ser em legítima defesa –, mas isso também não é óbvio, se observarmos exemplos ao longo da história 
da humanidade. Basta ler a Bíblia para vermos, por exemplo, a legitimidade da escravidão e até mesmo a insinuação 
de sacrifícios humanos. Nas sociedades coloniais e patriarcais – como na história brasileira –, o pater famílias tinha o 
direito de vida e morte sobre sua família e os agregados. Se o pressuposto dos Direitos Humanos é o direito à vida, 
não se pode admitir nem a pena de morte e os demais castigos cruéis e degradantes, porque isso é diretamente aten-
tado contra a vida, e nem a exploração do trabalho, porque isso incide diretamente sobre o direito à dignidade, inclusive 
o direito à saúde. E aqui deve ser salientado esse ponto, que talvez seja um dos mais complexos no entendimento dos 
direitos humanos: o que queremos dizer quando falamos em dignidade humana?” 
 
Fonte: SOARES, Maria Victoria Benevides. Cidadania e Direitos Humanos. In: CARVALHO, Jose Sérgio (Org.). Educação, cidadania e direitos hu-
manos. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 56-7. 

 
A partir das reflexões suscitadas pela leitura e das relações com seus conhecimentos prévios, assinale o que corres-
ponde à alternativa CORRETA. 

 
 A escravidão no Brasil foi erradicada com a abolição da escravatura em 1888, sendo que depois disso a matriz A)

produtiva fundamentou-se no trabalho assalariado. Casos de escravidão ainda são comuns em regiões isoladas de 
outros países, mas no Brasil esse problema desapareceu devido à forte presença do Estado nas diversas regiões 
do nosso amplo território. 

 Não são considerados como participantes do quadro de direitos humanos aqueles que se encontram caracteriza-B)
dos como “população carcerária”, uma vez que esses gozam de privilégios e direitos próprios. 

 Os direitos dos homossexuais e das pessoas caracterizadas como LGBTTT ainda não constam na carta reconhe-C)
cida como de “direitos humanos”, pois se trata de um fenômeno novo este das identidades de gênero. 

 Alguns indícios característicos de violações dos direitos humanos poderiam ser atestados como sendo a violência D)
policial contra pessoas da classe média, os maus tratos com animais de estimação domésticos e a proteção aos 
menores de idade. 

 No Brasil ainda persistem inúmeros aspectos problemáticos que caracterizam violações aos direitos mais básicos E)
do ser humano, tais como os frequentes abusos e violências cometidos contra pessoas homossexuais ou homoafe-
tivas, como as disparidades de tratamento e participação no espaço público por parte de pessoas afrodescenden-
tes e indígenas, entre outros. 
 

19. No texto que segue, o articulista trabalha com dados referentes ao acesso a tecnologias num universo bastante amplo, 
de nível mundial. 

 
“Até o final do ano, o número de celulares no mundo chegará perto do número de habitantes no planeta. Os dados es-
tão sendo divulgados pela União Internacional de Telecomunicações e revelam a explosão no uso dessa tecnologia, 
inclusive nos países emergentes. Já o acesso à internet, apesar de também crescer, ainda revela a profunda dispari-
dade entre países ricos e as economias em desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, tinha em 2012 as mesmas taxas 
de penetração da rede que os países ricos dez anos antes. Mas é no setor dos celulares que a diferença entre ricos e 
pobres é a menor. Até dezembro, o número de celulares vai chegar perto dos 7 bilhões, o que representará 96% de to-
dos os habitantes. A penetração de celulares chegará a 90% nos mercados emergentes, contra mais de 120% nas 
economias ricas. A expansão, em dez anos, foi quase de dez vezes. A situação mais complicada é ainda da África, on-
de 30% da população ainda não tem acesso”. 
 
Fonte: Estadão, edição on-line, matéria de 03/05/2014. 

 
A partir dessas informações e cotejando-as com seus conhecimentos prévios, assinale a alternativa CORRETA no que 
diz respeito ao mundo contemporâneo e sua relação com as diferentes tecnologias. 

 
 Algumas regiões do planeta ainda se encontram em uma situação de muita precariedade no que tange ao acesso A)

às tecnologias de informação e comunicação. Notoriamente a África, a Europa ocidental e a Austrália são as regi-
ões que melhor exemplificam esse descompasso, uma vez que todas elas apresentam baixos níveis de penetração 
tecnológica em suas respectivas sociedades. 
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 No continente africano existem sérios desníveis entre países quando comparamos países como Burkina Faso, So-B)
mália e Sudão do Sul – estes com um nível tecnológico mais alto – e países como África do Sul, Egito e Tunísia – 
estes com baixíssimo nível tecnológico. 

 O acesso a tecnologias de informação e comunicação, tais como as apresentadas no texto, está diretamente rela-C)
cionado com o próprio nível de desenvolvimento mais global das regiões do planeta, notadamente o desenvolvi-
mento econômico, uma vez que a penetração dos usos da internet está ligada à infraestrutura, por exemplo. 

 Embora não apresente dados sobre as várias regiões asiáticas, poderíamos dizer que dois países que apresentam D)
os maiores índices tecnológicos e, principalmente, de acesso à informação são a China e o Irã. 

 Por tecnologias da informação e comunicação (TIC) poderíamos tomar como exemplos os jornais impressos, a in-E)
ternet e as redes sociais. As TICs estão presentes em todas as regiões do mundo e, nos dias atuais, devido a sua 
amplitude, poderíamos dizer que o mundo vive em uma grande aldeia global totalmente conectada. 
 

20. Em artigo publicado na revista Time, no início da década, intitulado “Planeta de 7 Bilhões: cinco hotspots críticos para 
prestar atenção”, o articulista lista cinco regiões do globo caracterizadas como hotspots – áreas de grande biodiversi-
dade – em crise, devido a certos problemas e características locais. As regiões mencionadas eram o chamado Chifre 
da África, o Paquistão, a região do Sudão-Chade, a Nigéria e a Índia.  
 
Observe o mapa a seguir, em que são enumerados os 34 hotspots tidos atualmente como os mais importantes do 
planeta: 

 

 
Fonte: Conservação Internacional. Disponível em: <http://elti.fesprojects.net/2012%20TEEB_Recife/Hotspots.pdf>. 

 
Sobre a relação entre o que se chama “hotspot” e as principais características de cada região na atualidade, afirma-se: 

 
I. Países como a Índia e Nigéria, devido ao seu elevado número de habitantes e/ou ao seu alto crescimento popula-

cional, produzem um impacto muito negativo na preservação do bioma local, além de serem cenários de potenciais 
conflitos de ordem religiosa, étnica ou política. 

II. O continente Antártico não é concebido como um hotspot por não constituir bioma ou, então, porque não possui 
qualquer impacto direto sobre a vida em outras regiões do planeta. 

III. A região conhecida como “chifre da África”, que engloba países como a Somália, parte da Etiópia e Eritreia, consti-
tui uma região com sérios problemas políticos, econômicos, humanitários, étnicos e religiosos. 

IV. No Brasil, apesar de assistirmos a um aumento nos conflitos político-ideológicos na atualidade, além de não pos-
suirmos hotspots importantes num nível global, também não assistimos a nenhum tipo de problema relacionado 
com a preservação dos nossos biomas. 

 
A partir da sua análise do mapa e das relações tecidas com seus próprios conhecimentos, marque a alternativa que 
apresenta a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

 
 Somente I e II. A)
 Somente I e III. B)
 Somente I, II e IV. C)
 Somente II e III. D)
 Somente II e IV. E)
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 LEGISLAÇÃO  
 
21. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrí-

cula das crianças na educação básica a partir dos: 
 

 2 (dois) anos de idade. A)
 3 (três) anos de idade. B)
 4 (quatro) anos de idade. C)
 5 (cinco) anos de idade. D)
 6 (seis) anos de idade. E)

 
22. Nos termos da Resolução CNE/CEB n. 7, de 14 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Educação, que fixa 

diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, analise as afirmações a seguir: 
 

I. Na parte diversificada do currículo do Ensino Fundamental será incluído, obrigatoriamente, a partir do 6º (sexto) ano, 
o ensino de, pelo menos, uma Língua Estrangeira Moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar. 

II. Dentre os componentes extracurriculares obrigatórios do Ensino Fundamental está o Ensino Religioso, a ser ofer-
tado em horários extraordinários nas escolas públicas, cuja matrícula é obrigatória ao aluno ingressante, indepen-
dentemente de sua formação cultural e religiosa pessoal. 

III. No Brasil, inexiste uma base nacional comum no currículo do Ensino Fundamental, de modo que, atualmente, tem-
se uma base nacional bastante diversificada, formatada de acordo com as características e peculiaridades das cin-
co regiões do país, possibilitando concluir pela existência de vários blocos curriculares distintos e não integrados. 

IV. Considera-se como de período integral a jornada escolar que se organiza em, no mínimo, 9 (nove) horas diárias, 
perfazendo uma carga horária anual de, pelo menos, 1.800 (mil e oitocentas) horas. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 

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

 
23. Segundo dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei n. 8.069/90), “a adoção é medida excepcional e 

irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente 
na família natural ou extensa”. Sobre o tema da adoção previsto no ECA, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 O adotante há de ser, no mínimo, 20 (vinte) anos mais velho do que o adotando. A)
 A morte dos adotantes restabelece o poder familiar dos pais naturais, retornando imediatamente o adotando à B)

guarda e à convivência dos pais biológicos. 
 Somente é permitida a realização da adoção de adotando que conte com, no máximo, 25 (vinte e cinco) anos de C)

idade na data do pedido, inclusive na hipótese de já estar sob a guarda ou tutela dos adotantes. 
 Somente poderão requerer a instauração de pedido de adoção homem e mulher casados entre si ou convivendo D)

em união estável e desde que ambos sejam maiores de 16 (dezesseis) anos. 
 O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado, do qual E)

não se fornecerá certidão. 
 

24. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), dentre as regras comuns à educação infantil está: 
 

 o atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jor-A)
nada integral. 

 a carga horária mínima anual de 400 (quatrocentas) horas, distribuída por um mínimo de 150 (cento e cinquenta) B)
dias de trabalho educacional. 

 o controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 75% (setenta e C)
cinco por cento) do total de horas. 

 a carga horária mínima anual de 500 (quinhentas) horas, distribuída por um mínimo de 100 (cem) dias de trabalho D)
educacional. 
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 o atendimento à criança de, no mínimo, 5 (cinco) horas diárias para o turno parcial e de 8 (oito) horas para a jorna-E)
da integral. 
 

25. Sobre as disposições gerais relativas ao Direito à Convivência Familiar e Comunitária assegurado à criança e ao ado-
lescente pela Lei n. 8.069/90 (ECA), assinale a alternativa CORRETA. 

 
 A falta ou a carência de recursos materiais dos pais é, por si só, motivo suficiente para a perda do poder familiar. A)
 É vedada a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, salvo se houver autorização B)

judicial. 
 A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais C)

de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamenta-
da pela autoridade judiciária. 

 A condenação criminal do pai ou da mãe implicará, em qualquer hipótese, a destituição do poder familiar. D)
 A prioridade no recebimento dos direitos relativos à herança deverá obedecer à seguinte ordem: filhos havidos da E)

relação do casamento; filhos havidos da relação de união estável; filhos havidos por adoção; e filhos derivados de 
outras relações extraconjugais. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
26. A organização dos espaços e dos materiais se constitui em um instrumento fundamental para a prática educativa com 

crianças pequenas. Sobre este tema, que tem sido foco de importantes debates entre educadores e pesquisadores de 
Educação Infantil, é CORRETO afirmar que: 

 
 O espaço físico, materiais, brinquedos, instrumentos sonoros e mobiliários devem ser vistos como elementos pas-A)

sivos do processo educacional. 
 A melhoria da ação educativa depende exclusivamente da organização do espaço físico, estando condicionada ao B)

uso que fazem dele os professores junto às crianças com as quais trabalham. 
 As crianças de zero a um ano de idade não necessitam de um espaço especialmente preparado, pois precisam de C)

liberdade, onde possam engatinhar, ensaiar os primeiros passos, brincar, interagir com outras crianças, repousar 
quando sentirem necessidade. 

 O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para que as crianças possam usufruí-lo em D)
benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem. 

 Os materiais constituem um instrumento importante, porém, somente para a socialização da criança, não exercen-E)
do contribuição significativa para o desenvolvimento cognitivo. 
 

27. Analise a situação apresentada e marque a afirmativa CORRETA: “Duas crianças disputam um brinquedo e a professo-
ra realiza a intervenção”. 

 
 Nesse momento, a professora promoveu o pensamento da criança resolvendo o conflito rapidamente. A)
 A intervenção da professora impediu o pensamento da criança. B)
 A professora deverá impedir que o assunto prossiga, sendo assim, ela mesma escolhe a melhor estratégia e impõe C)

aos seus alunos. 
 A professora deverá resolver o conflito com agilidade, demonstrando que ela é o adulto desse processo e detém o D)

poder de imposição e solução dessas situações. Assim, os alunos sentirão mais segurança nas atitudes da profes-
sora e obedecerão com docilidade, criando um ambiente escolar acolhedor.  

 A intervenção da professora pode ou não promover o pensamento da criança. O fator propulsor para essa situação E)
será o encorajamento do pensamento infantil e não a agilidade com a qual se resolverá o conflito. 

 
28. O documento do Ministério da Educação e do Desporto, compilado em um referencial curricular nacional para a Educa-

ção Infantil, estrutura sua proposta considerando a criança como um ser integral, ou seja, os temas abordados desen-
volvem critérios sociais, psicológicos, históricos e culturais. Essa proposta é dividida em diferentes eixos de trabalho, 
com objetivos específicos que tratam de conteúdos que possibilitam às ações educativas se tornarem concretas. 
Analisando o documento em questão, quais fundamentos objetivam a escolha por uma proposta dividida por faixa etá-
ria, já que muitos autores divergem sobre considerá-la um fator estimulante ao aprendizado? 

 
 Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a opção pela organização dos objetivos, con-A)

teúdos e orientações didáticas por faixa etária se justifica pelas possíveis regularidades associadas aos aspectos 
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afetivos, cognitivos, emocionais e sociais das crianças das faixas etárias atendidas nas creches e pré-escolas, fun-
damentando-se pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). 

 O documento se fundamenta em uma única concepção de criança que abrange a divisão por corte etário, pois, B)
quando se padroniza o aprendizado, a garantia de sucesso é constante. 

 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil opta pela divisão de seus eixos por faixa etária porque C)
as instituições que atendem a essas crianças já estão com sua estrutura física pronta, o que de fato contribuiria pa-
ra o atendimento e implantação da proposta sugerida. 

 Por se fundamentar em uma lei muito antiga, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, o docu-D)
mento deve ser desconsiderado e utilizado o mínimo possível como referência, pois as concepções de criança já 
foram atualizadas e, segundo as novas correntes teóricas, “a criança aprende quando o ambiente externo lhe pro-
picia muitos estímulos”, e essa possibilidade acontecerá quando a criança estiver em contato com diferentes faixas 
etárias ao mesmo tempo. 

 Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a escolha por faixa etária acontece somente E)
nas Regiões Norte e Nordeste, onde o índice de pobreza e miséria atinge um percentual alto da população e, des-
sa forma, as crianças teriam acesso aos critérios que podem ser esperados na idade esperada, considerando as 
influências do meio em que vivem. 
 

29. Segundo Kamii (1990), o objetivo principal da educação é desenvolver a autonomia nas crianças, considerando que 
isso ocorrerá de maneira conjunta ao seu desenvolvimento social, moral e intelectual. Marque a alternativa CORRETA 
que conceitue “autonomia” segundo esses princípios.  
 

 Autonomia é sinônimo de heteronomia, que significa ser conduzido (ou mediado) por outras pessoas com mais co-A)
nhecimento acerca do assunto. 

 Autonomia como objetivo educacional requer que a criança guie-se por si própria, ou seja, que compreenda com B)
sinceridade o que lhe é ensinado. 

 A melhor maneira para desenvolver a autonomia nas crianças pequenas é por meio das sanções, pois seu conceito C)
está relacionado ao alcance de méritos e deméritos do desenvolvimento infantil. 

 O termo autonomia pode ser conceituado diante dos resultados de sucesso que o aluno obtém em sua escolarização, D)
considerando as respostas oferecidas por seu professor independentemente das estratégias utilizadas no processo. 

 Autonomia “é a engrenagem da escola”. Essa citação da autora em questão nos leva a entender que parte do pla-E)
nejamento do professor deve contemplar atividades que desenvolvam a autonomia, oferecendo explicações diretas 
às situações apresentadas em sala de aula, para que não ocorram outros questionamentos e investigações sobre o 
assunto. 

 
30. A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

faz inicialmente uma exposição da identidade da Educação Infantil, explicitando a concepção de currículo  
para o documento.  
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010), o currículo é definido como: 
 

 O conjunto de conteúdos elaborados a partir do conhecimento historicamente construído e que a criança deve ad-A)
quirir em cada faixa etária. 

 Uma atividade de organização de conteúdos visando à formação do futuro cidadão. Traz como principal caracterís-B)
tica a transmissão de conhecimentos abstratos. 

 O conjunto de práticas que deve priorizar a dimensão de cuidado para com as crianças, assumindo um caráter ético. C)
 O conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que D)

fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvi-
mento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

 O conjunto de práticas voltadas à sistematização do conhecimento, para que o acesso ao patrimônio científico e E)
cultural prepare a criança para o ingresso no Ensino Fundamental, visto que este se trata de um importante objeti-
vo da Educação Infantil. 
 

31. Conforme os estudos sobre a psicogênese da língua escrita, a verdadeira protagonista do processo de construção da 
escrita infantil é a criança. Por muito tempo esse papel era considerado do professor, que escolhia o método para alfa-
betizar e assim considerava a qualidade dos aspectos gráficos dos trabalhos das crianças. Do ponto de vista construti-
vista, a escrita infantil pode ser interpretada por diversos elementos, inclusive pelas influências do ambiente, da cultura 
e das diferentes vivências de mundo ao qual a criança está exposta. Dessa forma, assinale a alternativa que melhor 
conduz o processo de aquisição da leitura, segundo as reflexões citadas acima. 

 Os métodos sintéticos representam um processo fundamentado em estímulos visuais e auditivos que permitem que a A)
criança se alfabetize com significado, já que sua principal característica baseia-se na soletração de palavras soltas. 
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 As produções das crianças são as manifestação mais evidentes das tentativas de compreensão do sistema de B)
escrita. 

 A criança deve ser considerada como uma tábula rasa, pronta para receber conhecimento sob a perspectiva de seu C)
professor. 

 É importante definir previamente com a equipe pedagógica a ordem de introduzir as atividades de leitura e de escrita, D)
para o melhor aproveitamento do tempo no planejamento escolar. 

 O momento correto para a criança iniciar o processo de alfabetização pode ser determinado com a aplicação de tes-E)
tes de prontidão, que continuamente são atualizados para tal finalidade.  

 
32. Desde pequenas, as crianças interagem com o meio por meio de mensagens, que devem ser observadas pelo profes-

sor como diagnóstico no processo de ensino e aprendizagem na Educação Infantil.  
 

Analise as assertivas a seguir: 
 

I. Antes de construir uma lógica na narrativa, as crianças desenvolvem uma lógica na ação, por meio de estratégias 
não verbais. 

II. Em todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento o afeto é um regulador da ação, afeto e cognição são in-
dissociáveis. 

III. A inteligência é uma competência individual inata, que pouco muda qualitativamente ao longo do tempo.  
 

Estão (Está) CORRETAS (CORRETA): 
 

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

 
33. A organização do cotidiano das crianças na Educação Infantil a partir de uma sequência de atividades que serão reali-

zadas pelo grupo deve pressupor uma importante reflexão sobre a rotina nesta primeira etapa da Educação Básica. 
Sobre a rotina é CORRETO afirmar: 

 
 Rotinas rígidas e inflexíveis são importantes para que a criança aprenda a se adaptar a elas e não o contrário.  A)
 O planejamento dos cuidados e da vida cotidiana na instituição deve ser iniciado pelo conhecimento sobre a crian-B)

ça e suas peculiaridades, voltado ao desenvolvimento biológico, excluindo-se o contexto sociocultural. 
 A rotina na educação infantil pode ser facilitadora ou cerceadora dos processos de desenvolvimento e aprendiza-C)

gem. 
 Na Educação Infantil não é possível contar com a participação das crianças para o planejamento das atividades, D)

visto que ainda não possuem noção de tempo e espaço. 
 A rotina é um elemento pedagógico importante somente a partir dos três anos, quando as possibilidades de intera-E)

ção se ampliam. 
 

34. Brincar e interagir são os eixos norteadores da proposta curricular da Educação Infantil que, segundo as Diretrizes 
Curriculares da Educação Infantil (2009), devem ser práticas observadas, registradas e avaliadas. Ao se referir sobre a 
interação nesse processo, considerando o ponto de vista infantil, a interação ocorrerá em diferentes momentos: entre 
as crianças e os adultos; entre elas mesmas; entre os ambientes e, por fim, entre os brinquedos. Portanto, o brincar 
permite que as crianças expressem suas experiências.  
 
Assinale a alternativa CORRETA considerando as bases do documento citado. 

. 
 Brinquedos, materiais e atividades diversas oportunizam que a criança expresse sua experiência, fazendo uso de A)

recursos diferentes para narrar o seu redor. Para ampliar essas experiências narrativas, é necessário que o profes-
sor planeje seu tempo de ouvinte com a criança para observar suas narrativas e propor novos suportes para esse 
momento. 

 Para estimular a narrativa escrita é preciso cuidar ao oferecer os diferentes materiais gráficos, como livros, car-B)
tazes, revistas, entre outros, pois a simples apresentação desses materiais poderá “escolarizar” as crianças  
antecipadamente. 

 A prática da conversação, ouvir músicas, cantar, contar e ouvir histórias, brincar com jogos de regras podem redu-C)
zir os momentos de narrativas pelas diferentes linguagens. 
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 O professor deverá contemplar em seu planejamento somente uma narrativa por vez, pois a combinação de lin-D)
guagens (visual, escrita e falada) confunde a criança e torna o ambiente pouco estimulador. 

 As crianças de até três anos, quando deixadas sozinhas assistindo a filmes selecionados pelo professor, permane-E)
cem em atitude ativa, pois já apresentam compreensão e domínio dessa linguagem. Dessa forma, não necessitam 
de ações corporais de exploração e interação para compreender o ambiente, ou seja, conseguem atuar com auto-
nomia no meio ofertado. 
 

35. Leia as seguintes afirmativas sobre o brincar na Educação Infantil para crianças até três anos: 
 

I. Brincadeiras tradicionais como esconde-esconde, roda, amarelinha etc. devem ser evitadas, priorizando a brinca-
deira livre, que é natural para a criança. 

II. Deve-se possibilitar tempo para a brincadeira individual e a coletiva. A criança precisa ter momento de explorar so-
zinha o seu imaginário. 

III. A brincadeira livre deve ser prevista e planejada pelo professor, que deve pensar em aspectos como o ambiente e 
as possibilidades de auto-organização da criança. 

 
Marque a alternativa CORRETA. 

 
 Estão corretas as alternativas I, II e III. A)
 Estão corretas somente as alternativas I e II. B)
 Estão corretas somente as alternativas I e III. C)
 Estão corretas somente as alternativas II e III. D)
 Está correta somente a alternativa III. E)

 
36. Frobel (1782-1852), educador alemão, influenciado por uma filosofia espiritualista e um ideal de liberdade, criou o “jar-

dim-de-infância” em 1837. Segundo Oliveira (2005), o conceito dessa criação inovadora girava em torno de casas as-
sistenciais já existentes e suas divergências com as escolas. Assinale a alternativa que apresenta a concepção de cri-
ança para esse modelo. 

 
 Crianças consideradas como sementes a serem adubadas e regadas de estímulos externos favoráveis que, convi-A)

vendo em um ambiente harmonioso e acolhedor, “desabrochariam” para o aprendizado. 
 As crianças eram consideradas como tábulas rasas prontas para receber o conhecimento despejado pelo professor. B)
 A concepção de criança da época citada era baseada nos ensinamentos tradicionais, nos quais Froebel preconiza-C)

va o ensinamento da obediência e de conceitos que desenvolveriam crianças dóceis em seu aprendizado. 
 Froebel considerou os ideais de Rousseau apoiado por protestantes progressistas, que consideravam a concepção D)

da infância baseados nos preceitos da instrução e dos cuidados. A proposta incluía trabalhos de leitura, escrita e 
contagem. 

 A concepção de criança para Froebel não considerava a ideia de espontaneidade infantil, descartando os jogos E)
como modelo propício e estimulador de atividades. 

 
37. A concepção de infância norteia a forma como o professor se relaciona com a criança e com o processo pedagógico.  

Durante seu trabalho no Centro de Educação Infantil, um professor prioriza a sistematização de atividades, o trabalho a 
partir do conteúdo de forma expositiva, a disciplina e a organização da turma e do espaço que favoreçam esses aspec-
tos. Dado esse contexto, considere a concepção de infância desse professor e assinale a alternativa que a representa 
CORRETAMENTE. 

 
 A criança é protagonista do processo de ensino e aprendizagem, capaz de aprender e tem, portanto, capacidade, A)

não sendo mais, ao contrário, um ser inerte. 
 A criança é um ser puro que não pode ser corrompido, precisa ser cuidado e protegido, guiado no caminho dos va-B)

lores cristãos para se tornar um ser virtuoso. 
 Uma idade autônoma e dotada de características específicas, diversas das que são próprias da idade adulta, por C)

isso mesmo o processo pedagógico deve favorecer a autonomia. 
 Adultocêntrica, pois concebe a criança como inoperante, incapaz por não conseguir realizar nada sozinha, daí a D)

necessidade de ser guiada sempre pelo adulto. 
 Uma fase na qual o sujeito recebe influências culturais e sociais, mas que não é capaz de produzir cultura e de im-E)

plicar modificações sociais. 
 

38. Froebel foi um pensador que, apesar de sua época, desenvolveu ideias muito atuais, que serviram de base para muitas 
teorias utilizadas na primeira infância. Para destacar o modo básico de funcionamento de sua proposta, Oliveira (2005) 
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ressalta a importância dos jogos cooperativos e a espontaneidade nas atividades. Em sua proposta, a criança deveria 
ser estimulada em suas emoções e sensações e isso poderia acontecer por meio de músicas, as quais ele também 
ajudava a compor. 
Marque a alternativa que destaca a importância desses recursos pedagógicos para o desenvolvimento infantil.  

 
 A ênfase de sua proposta era considerar a liberdade da criança em seus movimentos, em seu intelecto e em sua A)

moral. As atividades ressaltavam o desenvolvimento da espontaneidade do aprendizado e a livre expressão. 
 Por mais que Froebel considerasse a liberdade infantil importante, o pensador elaborava materiais somente para B)

escolas de classe média alta, às quais poucas crianças teriam acesso para desenvolver suas ideias. 
 Para o pensador, os recursos pedagógicos eram considerados somente estratégias complementares, pois o papel C)

mais importante quem ocuparia era o professor, fonte de conhecimento que decidiria se seria adequado ou não os 
estímulos presentes em sua proposta. 

 Os recursos pedagógicos seguiam regulamentações rígidas e organizadas, pois Froebel considerava importante D)
que o governo o apoiasse, assim a qualidade de sua proposta seria garantida na educação infantil. 

 As propostas de Froebel não chegaram a ser usada nas escolas, pois os recursos pedagógicos que o pensador E)
propunha não atendiam ao desenvolvimento integral da criança, objetivo político dos países europeus da época. 
 

39. Leia as seguintes afirmativas sobre a avaliação na Educação Infantil: 
 
I. Na Educação Infantil, a avaliação da aprendizagem é instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca 

realizada pelo professor por melhores caminhos para orientar as crianças, conforme ele pesquisa que elementos 
podem estar contribuindo, ou dificultando, as possibilidades de expressão da criança, sua aprendizagem e desen-
volvimento. 

II. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e 
para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. 

III. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e 
para avaliação do desenvolvimento das crianças, com objetivo de seleção, promoção ou classificação. 

IV. A avaliação deve compreender a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das cri-
anças no cotidiano. 

 
Estão CORRETAS apenas: 

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

 
40. A compreensão sobre aspectos básicos de como a criança se desenvolve e aprende contribuem para uma prática pe-

dagógica de qualidade na Educação Infantil. O desenvolvimento infantil foi objeto de estudos de autores como Piaget, 
Vygotsky e Wallon. Com base nos autores mencionados, avalie as assertivas abaixo:  

 
I. Para Vygotsky, a construção do pensamento e da subjetividade é um processo cultural que se dá por meio do uso 

de signos e emprego de instrumentos construídos através da história em um determinado contexto.  
II. Para Piaget, toda pessoa constitui um sistema específico que integra suas ações num processo de equilíbrio funci-

onal que envolve motricidade, cognição e afetividade. 
III. Para Wallon, em sua interação com outros indivíduos há um processo constante de identidade por meio da imita-

ção e de diferenciar-se por meio da oposição.  
 

Está(ão) CORRETA(S):  
 

 somente as assertivas I e III.  A)
 somente as assertivas I e II.  B)
 as assertivas I, II e III.  C)
 somente as assertivas II e III.  D)
 somente a assertiva I. E)
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REDAÇÃO 
 

Com base nos textos motivadores a seguir e em suas reflexões, escreva um texto dissertativo-argumentativo em que 
você discuta COMO OS ADULTOS PODEM CONTRIBUIR PARA A MELHOR RELAÇÃO ENTRE TEMPO E APREN-
DIZADO DAS CRIANÇAS? Seu texto deve apresentar claramente o tema a ser discutido, mobilizar argumentos em de-
fesa do ponto de vista defendido por você e descrever propostas de ação para a situação. Limite: 15 a 25 linhas. O títu-
lo é opcional, caso você opte por colocá-lo, ele contará como linha. 

 
Texto I 

 

 
Disponível em: <www.paisqueeducam.com.br>. Acesso em: 2 out. 2015. 

 
 

Texto II 
 

Excerto da entrevista concedida pela escritora colo mbiana Yolanda Reyes à revista Educação. 
 

Estamos tendo uma visão muito utilitarista da leitura. Todos os nossos países estão muito preocupados com a educa-
ção, e temos de ver de onde vem essa preocupação.  Falo com mais propriedade da Colômbia, mas acredito que haja 
uma pressão em toda a América Latina por bons resultados nas provas internacionais. Com certeza, os que sabem ler 
terão um melhor desempenho não somente nas provas. Mas a relação que os nossos políticos finalmente enxergaram, 
que é muito elementar, é que os alunos não entendem a pergunta de matemática porque não podem lê-la, e vão mal 
porque não entenderam a pergunta das provas da OCDE, do Pisa. Com esse critério tão instrumental, tão imediatista, 
pensou-se que a solução seria que os alunos aprendessem a ler, e que aprendessem rapidamente. Os políticos não 
duram muito tempo e querem resultados rápidos, pois a sociedade também faz muita pressão. Há uma distorção per-
versa com relação a essas provas. Serviram para que começássemos a nos medir com relação ao mundo, e para fazer 
pressão política pelos péssimos resultados que tivemos; contudo, geraram essa obsessão por lograr resultados rápidos 
– da escola e dos governantes. Nós, que sabemos disso, temos de estar todo o tempo dizendo "vejam, isso é mais len-
to do que parece". Uma primeira alfabetização instrumental não garante a formação de leitores. É diferente falar de 
aproximação do código alfabético e de formação de leitores; é diferente falar de aprendizagem de leitura e escrita e fa-
lar de cultura escrita. Há um grande vazio entre uma coisa e outra. Ao conversar pouco tempo atrás com autoridades 
do meu país, eles me disseram: 'para as crianças pobres, não temos tempo para fazer o que vocês recomendam. E 
seguimos pensando que para aqueles que têm mais carências, devemos fazer rápido'. Mas a linguagem é um fenôme-
no que vai muito além do que observamos, e o que vemos é só a ponta do iceberg de um processo muito mais comple-
xo, que tem que ver com o pensamento, com a construção da língua oral e escrita, com a construção do sentido e do 
simbólico. E isso requer tempo. 
 
Disponível em: <http://www.revistaeducacao.com.br/textos/221/a-seducao-da-leituraescritora-colombiana-yolanda-reyes-alerta-para-o-363709-1.asp>. 
Acesso em: 2 out. 2015. (Excerto). 
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Texto III 

Alfabetização e tecnologia 

 
Lápis e papel. Houve uma época em que esses eram os utensílios disponíveis para escrever, tanto na escola como fora 
dela. Com o passar do tempo, as máquinas de datilografar, primeiro, e os computadores, depois, foram invadindo os mais 
diversos ambientes, mas não a sala de aula. Uma pena. Se equipamentos desse tipo fazem parte do dia a dia da maioria 
das pessoas, que os usam socialmente para redigir, não há porque ignorá-los em atividades de alfabetização. Felizmente, 
a tendência é que isso mude com a informatização das escolas. Há dez anos, 16% delas tinham computador para uso 
dos alunos e 12% contavam com acesso à internet – só na opção discada –, conforme dados do Ministério da Educação 
(MEC). Em 2012, eram 57% com micros para uso didático, 52% deles conectados à rede. O recurso deve chegar a todas 
as escolas nos próximos anos, razão para que você esteja preparado para usá-lo da melhor forma.  
 
É preciso estar atento, porém, a um ponto: a presença da tecnologia não é garantia de aprendizagem. Não bastam lap-
tops à disposição na sala, por exemplo, se eles só são usados para jogos – esses aplicativos certamente chamam a 
atenção da meninada, mas poucos proporcionam desafios e reflexões sobre a leitura e a escrita. Mesmo quem não sa-
be ler e escrever, acredite, pode enfrentar o computador em atividades com foco na alfabetização. Afinal, muitas crian-
ças aprendem as letras em um teclado e todas podem usá-lo para grafar palavras da maneira que sabem, mesmo que 
não seja convencionalmente.  
Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/alfabetizacao-tecnologia-linguagem-leitura-escrita-756962.shtml>. Acesso em: 2 out. 
2015. 
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REDAÇÃO 
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