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Função: Professor de Ensino Infantil – PEB I
Português
"A criança que fui chora na estrada.
Deixei-a ali quando vim ser quem sou;
Mas hoje, vendo que o que sou é nada,
Quero ir buscar quem fui onde ficou.
Ah, como hei-de encontrá-lo? Quem errou
A vinda tem a regressão errada.
Já não sei de onde vim nem onde estou.
De o não saber, minha alma está parada.
Se ao menos atingir neste lugar
Um alto monte, de onde possa enfim
O que esqueci, olhando-o, relembrar,
Na ausência, ao menos, saberei de mim,
E, ao ver-me tal qual fui ao longe, achar
Em mim um pouco de quando era assim."
Fernando Pessoa
1-O poema de Fernando Pessoa demonstra:
I-Tristeza.
II-Desalento.
III-Saudade do bem perdido.
IV-Felicidade.
V-Angústia existencial.
a) I e II.
b) I, II e IV.
c) I, II, III e V.
d) I, II, III, IV e V.
2-Na segunda quadra, podemos perceber um sentimento de:
a) Estagnação.
b) Progresso.
c) Fluidez.
d) Esperança.
3-Para o eu lírico:
a) A infância desapareceu completamente.
b) Há felicidade em sua autoimagem.
c) A infância não desapareceu completamente e está esperando ser recuperada.
d) Há intenção de regressar ao passado, saindo do presente, para rever a felicidade do que foi.
4-Temos na frase: A vinda tem a regressão errada, a figura de linguagem:
a) Metonímia.
b) Pleonasmo.
c) Ironia.
d) Anáfora.

5-Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto da Língua:
a) Desejo me curar desse mau.
b) Diferiram a decisão para mês que vem.
c) Sempre me questiono o porque disso tudo.
d) Paula apresentou as propostas afim de vender os produtos.
6-Assinale a alternativa cujas lacunas podem ser preenchidas com a letra “j”, de acordo com a
norma culta da língua.
a) Laran_a; me_era; cere_a.
b) La_e; berin_ela; cafa_este.
c) Ri_o; ori_em; can_ica.
d) Be_e; lison_a; rabu_ento.
7-Na frase “Acredita-se em fadas”, o sujeito da frase é :
a) Indeterminado.
b) Oculto.
c) Composto.
d) não há sujeito.
8-Assinale a alternativa onde o uso da crase está incorreto:
a) Fizemos uma denúncia à polícia.
b) Fui à casa do Edgard.
c) Ele ficou à cantar sem parar.
d) Escaparam à cassação.
9-Leia a frase : Cerca de um quinto dos 500 inscritos no concurso ficam até o final. A expressão
destacada – Cerca de – pode ser substituída, sem alteração de sentido, por
a) Aproximadamente.
b) Exatamente.
c) Propositalmente.
d) Consequentemente.
10-Assinale a alternativa que apresenta o antônimo da palavra em destaque: A competição foi
suspensa em função da eclosão da Guerra da Rússia.
a) Surgimento.
b) Explosão.
c) Encerramento.
d) Manifestação.

Conhecimentos Gerais
11-Está respondendo atualmente pelo Ministério de Educação, no Brasil:
a) Victor Godói
b) Milton Ribeiro
c) Ricardo Vélez Rodríguez
d) Abraham Weintraub

12-A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 206/19 voltou a ser debatida na Câmara dos
Deputados em maio de 2022. A PEC de autoria do deputado General Peternelli altera a redação
do artigo 206 da Constituição Federal que garante, por lei:
a) a livre manifestação do pensamento.
b) a igualdade perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza.
c) a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
d) a dignidade da pessoa humana.
13-A Câmara dos deputados concluiu, na quinta-feira 19/05/22 a aprovação de um projeto de lei
que regulamenta o chamado “homeschooling” no Brasil. A PL pretende permitir:
a) que crianças e adolescentes possam estudar de maneira intercalada em casa e escolas.
b) que crianças e adolescentes possam estudar em casa, e não mais apenas em escolas.
c) que o formato de educação à distância possa ser adotado tanto por escolas públicas como
privadas.
d) que apenas adolescentes possam estudar em casa pois crianças necessitam de convivência
com outros indivíduos.
14-A atual região de Cunha – antiga Facam e que veio a se denominar __________ ainda nos
primórdios do referido século , desde o início do século XVII já era palmilhada por paulistas
(vicentinos) e _________. ” Preenche corretamente as lacunas, respectivamente:
a) Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Facão; cariocas.
b) Facão; paratienses.
c) Nossa Senhora do Facão; mineiros.
d) Vila de Nossa Senhora da Conceição; portugueses.
15-Cunha teve sua emancipação, em 1858, da cidade de:
a) Paraty
b) Guaratinguetá
c) Lavrinhas
d) Aparecida:

Conhecimentos Específicos
16-De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), assinale a afirmativa
INCORRETA:
a) A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
b) O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão,
grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra
legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.
c) Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino
obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade.
d) A escola não poderá reclassificar os alunos quando se tratar de transferências entre
estabelecimentos situados no País.
17-É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica. Trata-se:
a) do Estatuto do Crescimento e Desenvolvimento Infantil.
b) da Base Nacional Comum Curricular.
c) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Infantil.
d) das Diretrizes Curriculares Nacionais Infantis.

18-Sobre o PPP (Projeto Político Pedagógico), atualmente denominado Projeto Pedagógico (PP),
é INCORRETO afirmar que:
a) é um documento central, pois fortalece a identidade da escola, esclarece sua organização,
define objetivos para a aprendizagem dos alunos e, principalmente, define como a escola irá
trabalhar para atingi-los, através de um plano de ação.
b) tem o potencial de ampliar o senso de pertencimento e o engajamento de toda a comunidade
escolar (gestores, professores, demais profissionais da escola, pais, alunos e comunidade) em
torno de um projeto comum.
c) idealmente deve ser copiado de um modelo pronto ou até terceirizado, encomendado para
consultores externos.
d) trata-se também um instrumento de apoio à formação docente na escola, pois pode ser
atrelado às pautas das reuniões pedagógicas e outros momentos formativos da escola ao longo
do ano.
19-Sobre o “cuidar” na educação infantil:
a) refere-se apenas às necessidades que são necessárias para preservação da vida orgânica.
b) não sofre influência de contextos socioculturais.
c) não interfere no vínculo entre quem cuida e quem é cuidado.
d) é sobretudo dar atenção a criança como pessoa que está num contínuo crescimento e
desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo às suas
necessidades.

20-Assinale a afirmativa correta:
a) As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e aqueles que possuem regras, como
os jogos de sociedade (também chamados de jogos de tabuleiro), jogos tradicionais, didáticos,
corporais etc., propiciam a ampliação dos conhecimentos infantis por meio da atividade lúdica.
b) A existência de um ambiente acolhedor significa eliminar os conflitos, disputas e divergências
presentes nas interações sociais.
c) Individualizar a educação infantil é marcar e estigmatizar as crianças pelo que diferem.
d) A estruturação do espaço, a forma como os materiais estão organizados, a qualidade e
adequação dos mesmos não são elementos essenciais de um projeto educativo.

21-O objetivo de familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo progressivamente
seus limites, sua unidade e as sensações que ele produz, de acordo com o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil, é direcionada para crianças de:
a) zero a dois anos.
b) zero a três anos.
c) um a quatro anos.
d) um a cinco anos.
22-“Considerando que a primeira dentição inicia-se, em geral, no segundo semestre de vida e que
estará completa em torno dos _______ anos de idade, recomenda-se incluir cuidado com os
dentes a partir do surgimento dos primeiros dentes. Os dentistas recomendam a limpeza dos
dentes do bebê com uma gaze enrolada no dedo indicador do adulto responsável pelo cuidado.”
Preenche corretamente a lacuna:
a) dois.
b) três.
c) quatro.
d) cinco.

23-Sobre a presença da música na educação infantil é INCORRETO afirmar que:
a) A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da
auto-estima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social.
b) A organização dos conteúdos para o trabalho na área de Música nas instituições de educação
infantil deverá, acima de tudo, respeitar o nível de percepção e desenvolvimento (musical e
global) das crianças em cada fase, bem como as diferenças socioculturais entre os grupos de
crianças das muitas regiões do país.
c) O fazer musical é uma forma de comunicação e expressão que acontece por meio da
improvisação, da composição e da interpretação.
d) As canções de ninar tradicionais, os brinquedos cantados e rítmicos, as rodas e cirandas, os
jogos com movimentos, as brincadeiras com palmas e gestos sonoros corporais, assim como
outras produções do acervo cultural infantil, não devem se constituir em conteúdo de trabalho pois
o uso da música na escola tem que ter exclusiva orientação didática voltada para novas
aprendizagens.
24-Assinale a afirmativa correta sobre o desenvolvimento da linguagem oral da criança:
a) Além da conversa constante, o canto, a música e a escuta de histórias também propiciam o
desenvolvimento da oralidade.
b) Aprender a falar consiste apenas em memorizar sons e palavras.
c) A aprendizagem da fala pelas crianças se dá de forma desarticulada com a reflexão, o
pensamento, a explicitação de seus atos, sentimentos, sensações e desejos.
d) Quando o professor fala com as crianças, ele deve falar de forma infantilizada e imitar o jeito de
a criança falar para facilitar a aprendizagem.
25-“O construtivismo de _________ considera o conhecimento humano, construído graças à
interação sujeito e meio (físico e social) externo. O desenvolvimento intelectual-afetivo passa por
etapas de organização, não sendo inato, nem apenas fruto de estimulações do ambiente.”
Completa corretamente a lacuna:
a) Jean Piaget.
b) Vygotsky.
c) Skinner.
d) Paulo Freire.

