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NOME:______________________________________________________________ Nº INSCR.____________ 

INSTRUÇÕES 

 
1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no 

Caderno de Prova e no Cartão de Resposta (Nome Completo e Número de Inscrição).  

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (19 

páginas). Após transcorridos 15 minutos de prova este não será substituído sob 

qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 questões objetivas, com 04 (quatro) alternativas (A, 

B, C e D), valendo 0,14 (quatorze centésimo) de pontos cada, devendo o candidato 

obter no mínimo 60% de acerto para aprovação.  

 

4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda à opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma. 

 
6- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar questões sem 

respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 

 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora de início da prova. A não 

observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o caderno de prova. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 29/07/2014, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 19/08/2014 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva 

 
Edital nº 01, de 13/05/2014 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso de Acesso para o cargo de Especialista em Gestão Escolar – Diretor de 

Escola de Educação Infantil 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto DIVERSIDADE 

 

Homossexualidade e homofobia na 

escola: como lidar? 

A pesquisa "Juventudes e Sexualidade 

no Brasil", publicada pela Unesco em 

2004, mostra que 39,6% dos meninos 

não gostariam de ter um colega de 

classe homossexual. É hora de falar do 

assunto nas salas de aula. 

 

12/06/2013 Texto Mariana Queen 

 

"Homossexualidade é o mais difícil 

tema relacionado à sexualidade", diz 

Mônica Marques Ribeiro, professora de 

Biologia da Escola Estadual Ary Corrêa 

(de Ourinhos, São Paulo), que há dez 

anos aborda a sexualidade nas salas de 

aula. A abordagem do assunto nas 

escolas pode até deixar alguns pais 

receosos, mas é necessário entender que 

é importante que o respeito às 

diferenças esteja presente no currículo. 

Informar é o primeiro passo para a 

quebra do preconceito. 

 

Muitas pessoas, por exemplo, partem do 

pressuposto de que a bissexualidade e a 

homossexualidade são desvios de 

caráter, uma doença ou ainda algo 

contagioso. "A psicologia já 

demonstrou que ninguém sabe explicar 

cientificamente por que as pessoas são 

heterossexuais, bissexuais ou 

homossexuais. Há fatores biológicos, 

psicológicos e sociais, mas é impossível 

determinar uma única causa", explica 

Lula Ramires, mestre em Educação pela 

USP. "Em uma sociedade como a nossa, 

qualquer um que saia da norma 

heterossexual é imediatamente tratado 

com descaso, desprezo, humilhação e 

até com violência física. É isso o que 

chamamos de homofobia", explica 

Ramires, que também é coordenador do 

Corsa (Cidadania, Orgulho, Respeito, 

Solidariedade e Amor de defesa dos 

direitos LGBT - Lésbicas, Gays, 

Bissexuais e Travestis). 

 

Para evitar o constrangimento, assédio 

ou bullying por parte dos estudantes, a 

família e a escola podem - e devem - 

falar aos jovens sobre a necessidade de 

respeitar as diferenças e de refletir sobre 

como quem não tem o "comportamento 

padrão" imposto pela sociedade sofre 

muito. Falar dos diferentes tipos de 

orientação sexual (atração afetiva pelo 

mesmo sexo ou identificação física e 

psicológica com o sexo oposto) no 

ambiente escolar faz parte disso, 

embora não seja fácil. 

 

Recentemente, o Ministério da 

Educação envolveu-se em uma 

polêmica ao anunciar a distribuição de 

um kit anti-homofobia nas escolas. 

Contendo vídeos e material de apoio aos 

professores, o material foi amplamente 

criticado pela bancada evangélica da 

Câmara dos Deputados. A ideia agora é 

reformular o kit, para que ele combata 

também outros preconceitos. 

 

Fonte:   

http://educarparacrescer.abril.com.br/co

mportamento/importante-falar-sexo-

escolas-629611.shtml 

 

Considere o Texto para responder às 

questões: 

 

1) O texto apresentado trata de fatores 

que levam à homofobia. Em relação à 

palavra Homofobia podemos entender: 

http://educarparacrescer.abril.com.br/colaboradores/colaboradores_
http://www.corsa.org.br/mostra_conteudo.php?ID=34
http://www.corsa.org.br/mostra_conteudo.php?ID=34
http://www.corsa.org.br/mostra_conteudo.php?ID=34
http://www.corsa.org.br/mostra_conteudo.php?ID=34
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-26/dilma-pediu-para-refazer-kits-por-achar-que-nao-combatiam-homofobia-diz-haddad
http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/importante-falar-sexo-escolas-629611.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/importante-falar-sexo-escolas-629611.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/importante-falar-sexo-escolas-629611.shtml
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A) Homofobia é uma série de hipóteses 

relativas à seres humanos, supostamente 

comprovadas através de exemplos. 

B) Homofobia é uma série de atitudes e 

sentimentos negativos em relação a 

pessoas homossexuais, bissexuais e, em 

alguns casos, contra transgêneros e 

pessoas intersexuais. 

C) Homofobia é um sentimento banal, 

relativo a atos de rejeição à agressão e 

violência. 

D) Homofobia é uma série de ações que 

visam coibir eficazmente atos de 

agressões e vandalismos. 

 

 

2) Em relação ao tratamento do assunto 

abordado no texto, a autora propõe uma 

ação, descrita na alternativa: 

 

A) O diálogo com os alunos. 

B) Projetos Pedagógicos com o tema 

Homofobia. 

C) Ações de punição aos alunos que 

permanecerem com atitudes 

homofóbicas. 

D) Diálogo com os professores para que 

aprendam a abordar assuntos de 

natureza discriminatória. 

 

 

3) Repare no seguinte excerto extraído 

do texto:  

“Para evitar o constrangimento, 

assédio ou bullying por parte dos 

estudantes...” O ponto de reticências 

(...) presentes neste excerto tem a 

função de: 

 

A) Indica que inicia-se um enunciado a 

ser narrado posteriormente. 

B) Indica que as partes serão separadas 

do período. 

C) Indica um pensamento ou ideia que 

ficou por terminar e que transmite, por 

parte de quem exprime esse conteúdo. 

D) Indica que serão usadas citações e 

destaques de palavras. 

 

Considere o seguinte excerto para 

responder as questões de nº 4 ao nº 6: 

Para evitar o constrangimento, assédio 

ou bullying por parte dos estudantes, a 

família e a escola podem - e devem - 

falar aos jovens sobre a necessidade de 

respeitar as diferenças e de refletir 

sobre como quem não tem o 

"comportamento padrão" imposto pela 

sociedade sofre muito. Falar dos 

diferentes tipos de orientação sexual 

(atração afetiva pelo mesmo sexo ou 

identificação física e psicológica com o 

sexo oposto) no ambiente escolar faz 

parte disso, embora não seja fácil. 

 

 

4) Assinale a alternativa que traz o 

antônimo da palavra constrangimento: 

 

A) Incorreção, vexame, desprezo. 

B) Depreciar, desfavorecer, desonrar. 

C) Acarinhar, agraciar, contemplar. 

D) Incoerção, desopressão, liberdade. 

 

 

5) Assinale a alternativa que denota a 

necessidade de acentuação da palavra 

psicológica: 

 

A) Todas as palavras paroxítonas são 

acentuadas. 

B) Todas as palavras proparoxítonas são 

acentuadas. 

C) Todas as palavras oxítonas são 

acentuadas. 

D) Somente as palavras átonas levam 

acento. 

 

 

6) Repare no seguinte enunciado 

contido no excerto: "comportamento 

padrão" imposto pela sociedade sofre 

muito. A palavra padrão negritada no 

texto, tem sua classificação 

morfológica expressa na alternativa: 

 

A) Pronome. 

B) Conjunção. 

C) Verbo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexualidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bissexualidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%AAneros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intersexualidade
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D) Adjetivo. 

 

 

7) Podemos entender por orientação 

sexual: 

 

A) A orientação sexual de uma pessoa 

indica por quais gêneros ela sente-se 

atraída, seja física, romântica e 

ou/emocionalmente. 

B) A orientação sexual de uma pessoa 

indica quais padrões de beleza e 

comportamento ela defende. 

C) A orientação sexual de uma pessoa 

indica por quais tipos de seres humanos 

ela se relaciona. 

D) A orientação sexual de uma pessoa 

indica no caso de uma discussão, quais 

são seus sentimentos em relação aos 

homossexuais. 

 

Leia com atenção o excerto abaixo 

para responder a questão de nº 8. 

 

Recentemente, o Ministério da 

Educação envolveu-se em uma 

polêmica ao anunciar a distribuição de 

um kit anti-homofobia nas escolas. 

Contendo vídeos e material de apoio 

aos professores, o material foi 

amplamente criticado pela bancada 

evangélica da Câmara dos Deputados. 

A ideia agora é reformular o kit, para 

que ele combata também outros 

preconceitos. 

 

 

8) O verbo em destaque criticado ao ser 

explicado e analisado sintaticamente 

apresenta-se CORRETO na alternativa: 

 

A) Fazer comentários esdrúxulos (de 

pessoas ou coisas). – Verbo Intransitivo. 

B) Fazer comentários desfavoráveis a 

respeito de (pessoas ou coisas). – Verbo 

transitivo. 

C) Fazer comentários frágeis e retóricos 

(de pessoas ou coisas). – Verbo 

transitivo e intransitivo 

simultaneamente. 

D) Fazer comentários bizarros e sutis a 

respeito (de pessoas ou coisas) – Verbo 

de Ligação. 

 

ATUALIDADES 

 

9) Qual grupo de rock nacional voltou 

aos palcos, inclusive abrindo a Virada 

Cultural em São Paulo em 2014, depois 

de 7 anos de afastamento? 

 

A) Paralamas do Sucesso.  

B) Ira!. 

C) Ney Matogrosso.  

D) George Harrison. 

 

 

10) A tragédia na cidade de Santa Maria 

que abalou o Brasil inteiro provocou: 

 

A) Um repensar sobre o entretenimento 

da juventude. 

B) Um repensar a segurança nas casas 

noturnas de todo o país. 

C) Um repensar sobre a liberdade de 

expressão. 

D) Um repensar sobre a maioridade 

penal. 

 
 

11) Em 2013 morre Dominguinhos que 

ficou conhecido por ser: 

 

A) Um dos maiores escultores do Ceará. 

B) Um dos maiores sanfoneiros e 

compositores pernambucanos. 

C) Um dos maiores roqueiros paulistas. 

D) Um dos maiores guitarristas 

ingleses. 

 

 

12) A novela da Globo “Amor à Vida” 

que provocou uma discussão em todo o 

Brasil sobre: 

 
A) Tráfico de pessoas.  
B) Homofobia na família. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-26/dilma-pediu-para-refazer-kits-por-achar-que-nao-combatiam-homofobia-diz-haddad
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C) Relação conjugal. 

D) Corrupção do Estado. 

 

 

13)  Uma região da Ucrânia tem o 

interesse de se desligar deste país e vem 

recebendo o apoio do governo russo. 

Qual região da Ucrânia gerou um 

conflito deste país com a Rússia e por 

sua vez criou um mal estar no 

relacionamento entre Rússia e os 

Estados Unidos: 

 

A) Baviera. 

B) Toscana. 

C) Crimeia. 

D) Cáucaso Central. 

 

 

14) A natureza castigou a cidade de São 

Paulo no primeiro semestre do ano de 

2014 gerando uma discussão não 

somente sobre o meio ambiente, mas 

também sobre a infra-estrutura das 

cidades e planejamento destas para 

enfrentar as surpresas do clima. Qual foi 

a manifestação climática que gerou 

tanta preocupação: 

 

A) Chuvas Fortes. 

B) Nevoeiros intensos. 

C) Falta de chuvas. 

D) Falta de abastecimento de água.  

 

 

GESTÃO ESCOLAR 

 

15) Segundo o art. 12 da Lei nº 

9.394/96 é de responsabilidade do 

gestor  administrar seu pessoal e seus 

recursos materiais e financeiros.  A 

partir dessa afirmação é CORRETO 

afirmar:  

 

A) A comunidade será indispensável 

para o gerenciamento e administração 

escolar; já que se trata de uma Gestão 

Democrática, essa instância é que tem o 

poder final de decisão; 

B) O gestor escolar deverá propiciar 

condições para que as decisões sejam 

tomadas coletivamente, por meio da 

participação da comunidade, equipe e 

família. 

C) Quando o gestor escolar é capacitado, 

as decisões da escola poderão ser 

tomadas por ele, individualmente. 

D) A gestão de recursos da escola é 

incumbência da secretaria da escola 

(tesouraria) secretário e auxiliares. 

 

 

16) A gestão escolar deve relacionar 

com os princípios de uma escola 

reflexiva,  (ALARCÃO, 2010). Este 

modelo NÃO CONDIZ, apenas com o 

princípio:  

 

A) Democrático, em que todos e cada 

um tem o seu papel e participação no 

processo. 

B) Em que ser participante é ter voz 

ativa e responsabilidade pelas decisões. 

C) Existência de espaço para negociação 

e diálogo, capaz de ultrapassar as 

dicotomias entre o eu e o nós. 

D) Autocrático, em que as ações 

individuais são resultados de 

determinações superiores, mesmo que 

sejam efetivamente representantes de 

órgãos de decisão. 

 

 

17) Nas diferentes etapas da Educação 

Básica, a Gestão Participativa deve ser 

compreendida e praticada. Em 

decorrência de um processo democrático 

de organização escolar, a Resolução de 

Conflitos, desenvolve, modela e ensina, 

de formas culturalmente significativas, 

uma variedade de processos, práticas e 

competências que ajudam a lidar com os 

conflitos individuais, interpessoais e 

institucionais e criam comunidades 

acolhedoras e seguras” (Association for 

Conflict Resolution, 2002, p.1). Desta 

forma desde as fases iniciais, Educação 

Infantil, a cultura para intermediação de 

conflitos, dão a conhecer, à equipe e aos 
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alunos, a dinâmica do poder e 

providenciam uma compreensão básica 

acerca da natureza do conflito e do papel 

da cultura na forma como o resolvemos, 

adequadamente a cada faixa etária. Em 

função desta compreensão, a finalidade 

deste trabalho é: 

 

A) promover o desenvolvimento de 

capacidades e competências 

interpessoais e sociais, essenciais para o 

exercício de uma cidadania participativa, 

prevenindo e intervindo nos problemas 

do cotidiano escolar. 

B) intervir diretamente nos problemas e 

conflitos para a redução do número de 

suspensões, do absenteísmo e do 

abandono escolar, frequentemente 

relacionados com ambientes de 

aprendizagem inseguros.  

C) promoção de um ambiente positivo 

na sala de aula, cuja gestão eficaz dos 

comportamentos potencie a disciplina, 

sem priorizar o afeto, que é secundário 

na partilha de ideias. 

D) identificação e redução das 

orientações agressivas e atribuições 

hostis; a utilização de estratégias 

construtivas face ao conflito nas escolas. 

De acordo com esta perspectiva, não faz-

se necessária a participação parental e da 

comunidade na vida escolar, bem como a 

generalização à vida comunitária das 

competências adquiridas no âmbito da 

Educação de Resolução de Conflitos. 

 

 

18) Uma vez que todos os elementos da 

comunidade educativa (direção da 

escola, docentes, pessoal auxiliar e 

administrativo, estudantes e pais) podem 

intervir de modo a serem ouvidos, numa 

mudança de cultura e de hábitos de 

resolução de conflitos, a implementação 

de um projeto de mediação escolar deve 

ser o mais abrangente possível. Esta 

perspectiva é defendida por Morgado 

apud Alzate (2005) quando fala de 

“enfoque escolar global de 

transformação de conflitos”, portanto é 

CORRETO afirmar: 

 

A) a inclusão simultânea das seguintes 

áreas: o sistema disciplinar; o currículo; 

a pedagogia; a cultura escolar; família e 

a comunidade propicia uma melhor 

adequação para o desenvolvimento do 

processo de gestão de conflitos. 

B) faz-se necessário escolher 

adequadamente as áreas a serem inclusas 

no desenvolvimento de uma proposta de 

gestão de conflitos, já que as áreas 

disciplinares, currículos, cultura escolar, 

família e comunidade não devem ser 

trabalhadas simultaneamente. 

C) a seleção de áreas é indispensável, a 

priorização da escolha do sistema 

disciplinar e do currículo sobre a cultura 

escolar, familiar e comunitária, tornará 

viável o desenvolvimento de um Projeto 

para gestão de conflitos. 

D) o gestor não pode tomar frente na 

organização de um projeto de gestão de 

conflitos, já que os principais envolvidos 

deverão ser os professores e família. 
 

 

19)  De acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (2010), as propostas 

pedagógicas de Educação Infantil 

devem respeitar os seguintes princípios: 

 

I - éticos: da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades. 

II - políticos: dos direitos de cidadania, 

do exercício da criticidade e do respeito 

à ordem democrática. 

III - estéticos: da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da 

liberdade de expressão nas diferentes 

manifestações artísticas e culturais. 

IV - holísticos: que incluem a co-

participação da equipe e professores nas 

decisões e planejamentos. 
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De acordo com as afirmativas acima, 

indique a alternativa CORRETA: 

 

A) Apenas I, II e III estão corretas; 

B) Apenas I e II estão corretas; 

C) Apenas a alternativa IV está correta; 

D) I, II, III e IV estão corretas.  

 
 

20) A implantação de um ambiente 

inclusivo demanda algumas ações e 

comprometimentos, de acordo com Silva 

e Leme (2009). A constituição de um 

ambiente propício à inclusão escolar 

depende de uma construção coletiva, no 

qual o diretor escolar exercerá um papel 

decisivo. Em função desta afirmação 

pode-se indicar que o fator decisivo para 

essa gestão seria: 

 

A) exclusivamente a implantação de 

mudança estrutural na instituição, uma 

das tarefas mais profundas e difíceis que 

uma organização pode enfrentar, já que 

depende de planejamento orçamentário e 

de setores externos a instituição escolar. 

B) gerir através do exemplo, buscando 

mudar o ambiente e a cultura escolar por 

ações concretas e não somente por meio 

de argumentos. Evidenciar para o grupo 

que o diretor pratica as ações 

recomendadas mostra que outros valores 

são possíveis, e que sua atuação não se 

restringe ao discurso.  

C) fortalecer a mentalidade de que a 

escola é produto da gestão e de que não 

pertence a ninguém. 

D) Cabe ao diretor e não ao professor 

empreender ações para mudar, 

respeitando o ritmo pessoal de cada um 

na incorporação de uma atitude 

inclusiva.  

 

 

21) Com relação a real possibilidade de 

estabelecer relações entre a concepção 

de educação inclusiva e a gestão 

democrática, de acordo com a pesquisa 

de Silva e Leme (2009) a resposta é 

afirmativa, uma vez que:  

A) a atuação do diretor se dá de forma 

a democratizar decisões, e isso se 

desdobra nos encaminhamentos 

relativos aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, como quando 

procura atuar com os professores por 

meio da argumentação, em lugar da 

imposição de decisões tomadas de 

forma centralizada, ou no trabalho com 

os pais para debater a inclusão escolar. 

B) a atuação do diretor deve ser de 

confrontamento da realidade 

encontrada, já que a gestão 

participativa é definida como uma 

condição de entraves entre gestores e 

equipe, estimulando a discussão de 

ideias com a predominância de decisão 

de uma única parte. 

C) é preciso buscar indivíduos com 

características pessoais democráticas 

para ocupar funções importantes, como 

a direção, para efetivar a cultura 

escolar inclusiva. 

D) deve-se investir apenas na produção 

de contextos escolares que favoreçam a 

construção de práticas democráticas 

vivenciadas pelos professores. 

 

 

22) Uma educação multicultural, 

criativa, inclusiva e que destaque a 

diversidade, no sentido de incluir na 

pauta as diferenças, o contato, o diálogo 

e a interação com as diferenças, coloca a 

própria escola num lugar de 

questionamento quanto ao seu papel, seu 

sentido e seu significado. Portanto, como 

levar em consideração todos os 

segmentos da escola? (SILVA e LEME, 

2009) Como enfrentar que nossas mais 

belas intenções e ações são ainda 

incipientes, que são muito poucas, 

embora necessárias? Ao formular tais 

questões busca-se evidenciar que: 

 

A) o trabalho com o multiculturalismo 

na escola, por meio de imagens de todas 

as etnias que compõem nossa escola nos 

murais ou, simplesmente, festejar o Dia 

do Índio, o Dia Nacional da Consciência 
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Negra, dentre outras datas a serem 

lembradas como dias significativos para 

mudanças.  

B) o debate das políticas de cotas e 

outras ações afirmativas. Ou, ainda, ter a 

imagem de uma Virgem negra como 

padroeira do Brasil, ter o atleta do século 

XXI, um homem preto, como um ícone 

nacional (sobretudo se o que se destaca, 

nesse caso, é o dinheiro como 

submetendo as questões relacionadas à 

cor da pele), evidenciando que as 

diferenças mostradas são importantes 

para mudança de postura. 

C) o Gênero, raça/etnia, orientação 

sexual, religião e classe social como 

variáveis que se impõem 

contemporaneamente, conformando 

novos sujeitos políticos que demandam 

ao Estado e à sociedade por 

reconhecimento e políticas inclusivas. 

Cada grupo, cada coletividade, cada 

comunidade escolar deverá buscar 

construir sua roda (ou suas rodas), mas 

como não se trata de ilhas de pessoas, 

como o conhecimento é coletivo e 

construído em comunhão, algumas 

palavras-ações básicas devem ser 

fortalecidas: autonomia, diálogo, 

movimento e contato. 

D) o momento de inventarmos a roda de 

trabalho multicultural na educação. Criar 

um trabalho único, que deverá ser 

seguido e imitado pelos demais.  A 

padronização oferece um trabalho seguro 

para os gestores ao elaborarem os 

projetos educacionais nas suas escolas. 

 

 

23) Compreender a relação entre 

diversidade e currículo implica delimitar 

um princípio radical da educação pública 

e democrática: a escola pública se  

tornará cada vez mais pública na medida 

em que compreender o direito à 

diversidade e o respeito às diferenças 

como um dos eixos norteadores da sua 

ação e das práticas pedagógicas. Para tal, 

faz-se necessário: 

A) o rompimento com a postura de 

neutralidade diante da diversidade que 

ainda se encontra nos currículos e em 

várias iniciativas de políticas 

educacionais, as quais tendem a se 

omitir, negar e silenciar diante da 

diversidade. 

B) a inserção da diversidade nas 

políticas educacionais, nos currículos, 

nas práticas pedagógicas e na formação 

docente implica que o gestor só estará 

preparado para esse processo se 

vivenciar fenômenos como: 

desigualdade, discriminação, 

etnocentrismo, racismo, sexismo, 

homofobia e xenofobia. 

C) falar sobre diversidade e diferença 

implica, também, posicionar-se 

favorecendo processos de colonização e 

dominação. Implica compreender e lidar 

com relações de poder. Para tal, é 

importante perceber como, nos 

diferentes contextos históricos, políticos, 

sociais e culturais, algumas diferenças 

foram naturalizadas e inferiorizadas, 

tratadas de forma desigual e 

discriminatória. 

D) a responsabilidade do gestor consiste 

em compartilhar as experiências na 

busca da invenção de ações, roda de 

trabalhos multiculturais conscientes, 

críticos, criativos e, assim, enfadar tais 

processos dentro do seu ambiente 

escolar, não sendo necessário divulgar 

tais experiências esse exercício, sair dos 

muros da escola no sentido de 

compartilhar experiências com outros 

coletivos, pode fragilizar a complexa 

rede de produção de saberes da 

humanidade. 

 

 

24) Tezani (2009) analisa a relação 

entre o gestor escolar e a educação 

inclusiva, reconhece que a prática dessa 

educação requer alterações importantes 

nos sistemas de ensino e nas escolas. 

Para a autora, os gestores escolares são 

essenciais nesse processo, pois lideram 

e mantêm a estabilidade do sistema. As 
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mudanças apontadas para a construção 

da escola inclusiva envolvem vários 

níveis do sistema administrativo: 

secretarias de educação, organização 

das escolas e procedimentos didáticos 

em sala de aula. “O papel do diretor é 

de importância vital em cada nível, e 

diferentes níveis de pessoal 

administrativo estão envolvidos”. 

Dessa forma, as recomendações para o 

gestor construir uma comunidade 

inclusiva seriam: 

 

A) planejamento e o desenvolvimento 

curricular; preparação da equipe, 

criação de dispositivos de comunicação 

entre a comunidade e a escola; criação 

de tempo para reflexão sobre a prática 

desenvolvida. 

B) compreender a concepção de 

educação de qualidade para todos, 

respeitando a diversidade dos alunos e 

realizando o atendimento às suas 

necessidades educativas. Isso implica 

adaptações desses alunos às realidades 

estruturais encontradas nas Instituições. 

C) uma educação que diante das 

diferenças e das necessidades 

individuais de aprendizagem de cada 

aluno, proporcione a aproximação dos 

sujeitos (comunidade interna e 

externa), para que consiga estimular a 

aprendizagem social e pedagógica 

diante da centralização do poder. 

D) uma educação participativa, que é 

muito mais do que dialogar, é um 

processo lento, conflituoso, em que 

conhecer as diferenças, dificuldades e 

saber mediá-los torna-se fonte 

precípua. Já o contato do gestor com os 

pais, comunidade e órgãos de 

representação, são dispensáveis, pois 

não atuam significativamente dentro do 

contexto escolar. 

 

PSICOLOGIA DO 

DESENVOLVIMENTO 

 

25)  Na psicologia histórico-cultural o 

desenvolvimento infantil não pode ser 

explicado a partir de leis naturais 

universais. Indique a alternativa que 

melhor sintetize os aspectos 

determinantes do desenvolvimento 

psíquico da criança nessa perspectiva 

teórica:  

 

A) O elemento decisivo para explicar o 

desenvolvimento psíquico da criança é a 

relação criança – sociedade. As 

condições históricas concretas, o lugar 

ocupado pela criança no sistema de 

relações sociais, suas condições de vida 

e educação, são determinantes para a 

compreensão do desenvolvimento 

psíquico como fenômeno 

historicamente situado.  

B) O elemento decisivo para explicar o 

desenvolvimento psíquico da criança é a 

relação criança – família. As condições 

históricas familiares, o lugar ocupado 

pela criança no sistema de relações 

interpessoais, suas condições de vida e 

educação, são determinantes para a 

compreensão do desenvolvimento 

psíquico como fenômeno 

historicamente situado.  

C) O elemento decisivo para explicar o 

desenvolvimento psíquico da criança é a 

relação criança – família. As condições 

históricas concretas, o lugar ocupado 

pela criança no sistema de relações 

sociais, suas condições de vida e 

educação, são determinantes para a 

compreensão do desenvolvimento 

psíquico como expressão de 

potencialidades individuais.   

D) O elemento decisivo para explicar o 

desenvolvimento psíquico da criança é a 

relação família – sociedade. Os valores 

humanos ensinados, o lugar ocupado 

pela criança na hierarquia familiar, suas 

condições de vida e educação, são 

determinantes para a compreensão do 

desenvolvimento psíquico como 

fenômeno historicamente situado.  
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26) Leontiev afirma que em cada 

momento da existência o ser humano se 

relaciona com a realidade de uma 

maneira, assim cada estágio do 

desenvolvimento psíquico é 

caracterizado por determinadas formas 

de relação com o mundo. Indique a 

alternativa que apresenta, segundo o 

autor, o conceito fundamental para 

compreensão do desenvolvimento 

psíquico infantil.  

 

A) O conceito fundamental para 

compreender a relação que estabelece a 

criança com o mundo é o inconsciente. 

O inconsciente é o elo entre o sujeito e 

o mundo, nesse sentido o que determina 

diretamente o desenvolvimento da 

psique de uma criança é o 

desenvolvimento de processos afetivos 

e emocionais que afetam sua vida. 

B) O conceito fundamental para 

compreender a relação que estabelece a 

criança com o mundo é o de 

equilibração. O equilíbrio organismo – 

meio é o elo entre o sujeito e o mundo, 

nesse sentido o que determina 

diretamente o desenvolvimento da 

psique de uma criança é a interação com 

o mundo: o desenvolvimento dos 

processos adaptativos.  

C) O conceito fundamental para 

compreender a relação que estabelece a 

criança com o mundo é a categoria 

atividade. A atividade é o elo entre o 

sujeito e o mundo, nesse sentido o que 

determina diretamente o 

desenvolvimento da psique de uma 

criança é o desenvolvimento de 

processos reais de sua vida: o 

desenvolvimento de sua atividade. 

D) O conceito fundamental para 

compreender a relação que estabelece a 

criança com o mundo é a categoria 

ação. A ação é a operação externa do 

sujeito no mundo, nesse sentido o que 

determina diretamente o 

desenvolvimento da psique de uma 

criança é o acumulo de experiências 

advindas dos atos operacionais: o 

desenvolvimento do seu repertório. 

 

 

27) Na Psicologia Histórico-cultural, na 

análise psicológica de atividades de um 

indivíduo conclui-se que algumas 

atividades tem papel decisivo na 

formação psíquica e da personalidade 

do indivíduo. Assinale a alternativa que 

melhor conceitue a atividade dominante 

(principal): 

  

A) A atividade dominante é aquela que 

se organiza de acordo com o 

desenvolvimento adquirido da criança e 

possibilita treinar as conquistas 

formadas no psiquismo. Dela dependem 

as principais mudanças psicológicas que 

caracterizam um determinado período 

do desenvolvimento psíquico, pois por 

seu intermédio é possível ampliar o 

repertório da criança.  

B) A atividade dominante reorganiza e 

forma processos psíquicos, gera novos 

tipos de atividade e dela dependem as 

principais mudanças psicológicas que 

caracterizam um determinado período 

do desenvolvimento psíquico. Em cada 

período uma atividade diferente guia o 

desenvolvimento psíquico. 

C) A atividade dominante é aquela que 

se organiza de acordo com o 

desenvolvimento adquirido da criança e 

possibilita treinar as conquistas 

formadas no psiquismo. Dela dependem 

as principais mudanças psicológicas que 

caracterizam um determinado período 

do desenvolvimento psíquico, pois por 

seu intermédio é possível ampliar as 

experiências emocionais da criança. 

D) A atividade dominante se define pela 

quantidade de experiências que 

permitem o desenvolvimento da 

criança, pois ela é aquela encontrada 

com maior frequência em determinados 

momentos do desenvolvimento. É a 

atividade à qual a criança dedica a 

maior parte do tempo.  
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28) Para a concepção histórico-cultural 

o desenvolvimento psíquico é um 

processo que se caracteriza por 

transformações. Assinale a alternativa 

que expresse a análise de Vigotski sobre 

processos evolutivos e revolucionários 

do desenvolvimento psíquico.  

 

A) O desenvolvimento psíquico 

combina processos evolutivos e 

revolucionários, ou seja, caracteriza-se 

por mudanças no psiquismo da criança 

que vão se acumulando como repertório 

de experiências individuais. Em uma 

determinada fase de maturação 

evolutiva ocorre a mudança na relação 

da criança com o mundo.  

B) O desenvolvimento psíquico, apesar 

dos processos evolutivos, opera por 

mudanças radicais nos modos de 

vínculo da criança com a realidade, ou 

seja, caracteriza-se por mudanças 

revolucionárias no psiquismo 

individual. Produzem-se 

incessantemente saltos qualitativos no 

psiquismo infantil, transformando a 

relação da criança com o mundo. 

C) O desenvolvimento psíquico, apesar 

de algumas transformações qualitativas, 

opera por mudanças evolutivas, ou seja, 

caracteriza-se por mudanças graduais e 

microscópicas que permitem realizações 

adaptativas do psiquismo individual. 

Não se produzem saltos qualitativos no 

psiquismo infantil, as mudanças que 

ocorrem na relação da criança com o 

mundo são apenas na aparência. 

D) O desenvolvimento psíquico 

combina processos evolutivos e 

revolucionários, ou seja, caracteriza-se 

por mudanças “microscópicas” no 

psiquismo da criança que vão se 

acumulando no interior de um 

determinado período do 

desenvolvimento e produzem um salto 

qualitativo no psiquismo, uma mudança 

qualitativa na relação da criança com o 

mundo. 

 

29) Considerando o livro “Imaginação e 

criação na infância”, assinale a 

alternativa que melhor explicite a 

posição de Vigotski sobre as relações 

entre imaginação – realidade.  

 

A) A atividade criadora da imaginação 

depende diretamente da riqueza e da 

diversidade da experiência anterior da 

pessoa, porque essa experiência 

constitui o material com que se criam as 

construções da fantasia. Quanto mais 

rica a experiência da pessoa, mais 

material disponível para a imaginação 

dela. Eis por que a imaginação da 

criança é mais pobre que a do adulto, o 

que se explica pela maior pobreza de 

sua experiência. 

B) A atividade criadora da imaginação 

depende da liberdade dada à pessoa, 

porque essa liberdade constitui o 

material com que se criam as 

construções da fantasia. Quanto mais 

liberdade, maiores possibilidades para a 

imaginação da pessoa. Eis por que a 

imaginação da criança é mais rica que a 

do adulto, o que se explica por sua 

maior liberdade em relação às tarefas 

propostas pelos adultos.  

C) A atividade criadora da imaginação 

depende diretamente da liberdade dada 

à pessoa, porque essa liberdade constitui 

o material com que se criam as 

construções da fantasia. Quanto mais 

liberdade, maiores possibilidades para a 

imaginação da pessoa. Eis por que a 

imaginação da criança é mais rica que a 

do adulto, o que se explica por 

comprometimento consigo mesma.  

D) A atividade criadora da imaginação 

depende diretamente da liberdade dada 

à pessoa, porque essa liberdade constitui 

o material com que se criam as 

construções da fantasia. Quanto mais 

liberdade, maiores possibilidades para a 

imaginação da pessoa. Eis por que a 

imaginação da criança é mais rica que a 

do adulto, o que se explica por sua 

independência em relação à sociedade.  
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30) Daniil B. Elkonin elaborou uma 

teoria da periodização do 

desenvolvimento psíquico a partir da 

concepção histórico-cultural e indicou o 

primeiro ano de vida como o período 

inicial que caracteriza a relação da 

criança com o mundo. Assinale a 

alternativa que indique as características 

desse momento do desenvolvimento:  

 

A) O funcionamento psíquico 

caracteriza-se pela unidade sensório-

motora, ou seja, trata-se de um 

psiquismo assentado em funções 

psíquicas naturais elementares.  O que 

fará avançar o desenvolvimento 

intelectual do bebê é a estimulação do 

meio ambiente físico e social. A 

centralidade nesse período do 

desenvolvimento é o egocentrismo 

infantil: a criança é o centro da situação 

psicológica.  

B) O funcionamento psíquico 

caracteriza-se pela unidade entre 

percepção-emoção-ação, ou seja, trata-

se de um psiquismo ainda assentado em 

funções psíquicas naturais elementares 

e, portanto, involuntário e espontâneo. 

O que fará avançar o desenvolvimento 

das funções psíquicas do bebê é a 

atividade de comunicação com o adulto. 

A centralidade nesse período do 

desenvolvimento é a relação social 

entre bebê e adulto: o adulto é o centro 

da situação psicológica para o bebê. 

C) O funcionamento psíquico 

caracteriza-se pela unidade entre 

percepção-emoção-ação, ou seja, trata-

se de um psiquismo assentado em 

funções psíquicas superiores em 

potencial. O que fará avançar o 

desenvolvimento das funções psíquicas 

do bebê é a estimulação ambiental 

organizada pelo adulto. A centralidade 

nesse período do desenvolvimento é a 

relação entre bebê e o mundo físico e 

social: o ambiente é o elemento que 

permite o desenvolvimento dos 

potenciais individuais da criança.  

D) O funcionamento psíquico 

caracteriza-se pela unidade emocional-

motora, ou seja, trata-se de um 

psiquismo assentado em funções 

naturais elementares do aparelho 

psíquico.  O que fará avançar o 

desenvolvimento afetivo do bebê é o 

acolhimento adulto. A centralidade 

nesse período do desenvolvimento é a 

família: a mãe é o centro da situação 

psicológica para o bebê. 

 

31) Considerando a teoria da 

periodização do desenvolvimento 

psíquico sistematizada por Daniil B. 

Elkonin, indique as particularidades da 

atividade objetal manipulatória: 

 

A) Por meio da atividade objetal 

manipulatória a criança se apropria da 

função social do objeto. Em um 

primeiro momento a criança faz uso 

indiscriminado do objeto, realizando 

com ele ações quaisquer que ela já 

domina; em um segundo momento a 

criança busca apropriar-se da função 

específica do objeto, reproduzindo as 

ações e operações que aprende com as 

experiências individuais que trava com 

o meio físico.  

B) Por meio da atividade objetal 

manipulatória a criança desenvolve seus 

esquemas de ação com o meio. Em um 

primeiro momento a criança faz uso 

indiscriminado do objeto e se depara 

com problemas advindos do ambiente; 

em um segundo momento a criança, em 

virtude da desequilibração, ativamente 

constrói seu conhecimento sobre o 

objeto a partir dos mecanismos de 

assimilação e acomodação. 

C) Por meio da atividade objetal 

manipulatória a criança se apropria da 

função social do objeto, de seu 

significado. Em um primeiro momento 

a criança faz uso indiscriminado do 

objeto, realizando com ele ações 

quaisquer que ela já domina; em um 

segundo momento a criança, em virtude 

da desequilibração, ativamente constrói 
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seu conhecimento sobre o objeto a partir 

dos mecanismos de assimilação e 

acomodação. 

D) Por meio da atividade objetal 

manipulatória a criança se apropria da 

função social do objeto, de seu 

significado. Em um primeiro momento 

a criança faz uso indiscriminado do 

objeto, realizando com ele ações 

quaisquer que ela já domina; em um 

segundo momento a criança busca 

apropriar-se da função específica do 

objeto, reproduzindo as ações e 

operações que aprende com o adulto, 

pela via da imitação e do ensino.  

 

LEGISLAÇÃO 

 

32) Ao se reportar as regras comuns 

para a organização da Educação 

Infantil,  a LDB 9.394/96 estabelece:  

 

I - Carga horária mínima anual de 600 

(seiscentas) horas, distribuída por um 

mínimo de 200 (duzentos) dias de 

trabalho educacional. 

II - Atendimento à criança de, no 

mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o 

turno parcial e de 7 (sete) horas para a 

jornada integral. 

III - Controle da frequência do aluno 

pela instituição de educação pré-escolar, 

exigida a frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) do total de 

horas do ano. 

IV - Expedição de documentação 

escolar que permita atestar os processos 

de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança. 

 

Das afirmativas anteriores estão 

CORRETAS:  

 

A) I, II e IV, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) II e IV, apenas 

D) Apenas a IV. 

 

 

33) Leia o texto abaixo e a seguir 

assinale a alternativa que o completa  de 

forma CORRETA, segundo o disposto 

na LDB 9.394/96. 

 

A Educação Infantil será oferecida em 

creches, ou entidades equivalentes, para 

crianças de até ____ anos de idade e nas 

pré-escolas, para as crianças de 

__________anos de idade. Nessa 

primeira etapa da educação básica a 

avaliação se dará mediante 

_____________das crianças, sem o 

objetivo de ______, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental.  

 

A) 3; 4 a 5; acompanhamento e registro 

de desenvolvimento; promoção. 

B) 4; 5; controle; promoção. 

C) 3; 4; acompanhamento e registro do 

desenvolvimento; retenção. 

D) 4; 5 a 6; controle; promoção. 

 

 

34) Segundo a Resolução CNE/CEB nº 

5/2009, que fixa as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Infantil, é CORRETO 

afirmar que:  

 

A) É obrigatória a matrícula, na 

Educação Infantil, de crianças que 

completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de 

março do ano em que ocorrer a 

matrícula. As crianças que completam 6 

anos de idade após o dia 31 de março 

devem ser matriculadas no Ensino 

Fundamental.  

B) As creches e pré-escolas, na 

elaboração da proposta curricular, de 

acordo com suas características, 

identidade institucional, escolhas 

coletivas e particularidades 

pedagógicas, estabelecerão modos de 

integração de experiências que ampliem 

a confiança e a participação das crianças 

nas atividades individuais e coletivas. 

C) As instituições de Educação Infantil 

devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho 

pedagógico e para avaliação do 
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desenvolvimento das crianças, com o 

objetivo de seleção, promoção e/ou 

classificação.  

D) A Educação Infantil é oferecida em 

creches e pré-escolas, as quais se 

caracterizam como espaços 

institucionais domésticos que 

constituem estabelecimentos 

educacionais públicos ou privados que 

educam e cuidam de crianças de 0 a 6 

anos de idade no período diurno ou 

noturno, em jornada integral ou parcial.  

 

 

35) Nos termos da Resolução 

CNE/CEB n.º 2/2001, o atendimento 

aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, na educação 

básica, deve ser realizado 

preferencialmente em: 

 

A) Classes especiais do ensino regular. 

B) Classes especiais até o fim do Ciclo 

I. 

C) Classes comuns do ensino regular. 

D) Escolas especiais, com professores 

habilitados. 

 

 

36) Segundo o estatuto da criança e do 

adolescente cabe ao diretor de escola, 

ao tomar conhecimento de maus tratos 

relacionados a um aluno de 5 (cinco) 

anos, em seu seio familiar,  fazer de 

imediato comunicação dessa situação: 

 

A) Aos pais ou responsáveis pela 

criança. 

B) Ao Conselho Tutelar da localidade.  

C) Ao delegado de polícia. 

D) A secretaria municipal de educação. 

 

 

37) Nos termos do § 3.º do Art. 26 da 

LDB (Lei n.o 9.394/96), a ________ é 

componente obrigatório da educação 

básica, a ser oferecido pela escola, e 

optativo para o aluno trabalhador, com 

jornada igual ou superior a 6 seis horas 

diárias. 

Assinale a alternativa que preenche 

CORRETAMENTE a lacuna do texto. 

 

A) Música. 

B) Língua Inglesa. 

C) Educação Religiosa. 

D) Educação Física. 

 

 

38) Quanto ao desenvolvimento, 

manutenção e ao financiamento do 

ensino, estabelecidos nos artigos 69 e 

70  da LDB  9.394/1996, analise as 

seguintes afirmações, classificando-as 

em Verdadeiras (V) ou Falsas (F). 

 

I - A União aplicará, anualmente, nunca 

menos de 25% (vinte e cinco por cento), 

e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, 18% (dezoito por cento), 

ou o que consta nas respectivas 

Constituições ou Leis Orgânicas, da 

receita resultante de impostos, 

compreendidos as transferências 

constitucionais, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino público. 

II - Serão consideradas como despesas 

de manutenção e desenvolvimento do 

ensino as despesas com remuneração e 

aperfeiçoamento do pessoal docente e 

demais profissionais da educação. 

III - Serão consideradas como despesas 

de manutenção e desenvolvimento do 

ensino as despesas com concessão de 

bolsas de estudo a alunos de escolas 

públicas e privadas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a 

classificação CORRETA, de cima para 

baixo. 

 

A)  F; V; V. 

B) V; F; V. 

C) V; F; F. 

D) F; V; F. 

 

 

39) Quanto ao dever do Estado com a 

educação, estabelecido no artigo 208 da 

Constituição Federal/1988, analise as 
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seguintes afirmações, classificando-as 

em Verdadeiras (V) ou Falsas (F). 

 

I - A educação básica obrigatória e 

gratuita compreende a faixa etária de 6 

(seis) aos 14 (quatorze) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita 

para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria. 

II - A educação infantil será oferecida 

exclusivamente em creches. 

III - Haverá atendimento ao educando, 

em todas as etapas da educação básica, 

por meio de programas suplementares 

de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a 

classificação CORRETA, de cima para 

baixo: 

 

A) F; F; V. 

B) V; F; V. 

C) V; V; F. 

D) V; V; V. 

 

 

40) O Parecer CNE/CEB nº 20/2009, ao 

tratar de princípios básicos a serem 

observados na elaboração da proposta 

pedagógica das escolas de educação 

infantil, define os seguintes:  éticos, 

políticos e estéticos.  

Analise as afirmativas abaixo 

relacionadas a cada um deles e assinale 

a alternativa CORRETA. 

 

I - Princípios éticos: estão relacionados 

à valorização da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades. Trata da 

construção de atitudes de respeito e 

solidariedade. 

II - Princípios políticos: trata dos 

direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem 

democrática. Sobre esta ótica a 

Educação Infantil deve trilhar o 

caminho de educar para a cidadania, 

analisando se suas práticas educativas 

de fato promovem a formação 

participativa e crítica das crianças e 

criam contextos que lhes permitem a 

expressão de sentimentos, ideias, 

questionamentos, comprometidos com a 

busca do bem estar coletivo e 

individual, com a preocupação com o 

outro e com a coletividade. 

III - Princípios estéticos: enfocam a 

valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e 

culturais. 

 

Das afirmativas anteriores, estão 

CORRETAS: 

 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

41) Considere as seguintes afirmações 

em relação ao papel do professor, da 

escola e do trabalho educativo: 

 

I - O professor é um facilitador da 

aprendizagem; seu trabalho deve se 

guiar pelos interesses espontâneos da 

criança, buscando adequar o ensino à 

realidade da vida cotidiana de seus 

alunos. 

II - O trabalho educativo pode ser 

concebido como o ato de produzir, 

direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade 

produzida historicamente pelo conjunto 

dos homens. 

III - A escola deve adotar dispositivos 

de avaliação para classificar as crianças 

mais e menos capazes de aprender, 

segmentando o ensino de modo a dosar 

a transmissão da cultura letrada e do 

saber científico de acordo com a 

capacidade individual. 
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IV - Diante do rápido desenvolvimento 

da tecnologia e das fontes de acesso à 

informação na sociedade 

contemporânea, é importante que se 

apague na escola a fronteira entre o que 

é curricular e extra-curricular, pois 

atividades extra-curriculares (como, por 

exemplo, festividades e datas 

comemorativas) são tão ou mais 

importantes que o conteúdo curricular. 

V - Considerando a natureza social do 

homem, o objeto da educação diz 

respeito, de um lado, à identificação dos 

elementos culturais que precisam ser 

assimilados pelos indivíduos visando 

sua humanização e, de outro, à 

descoberta das formas mais adequadas 

para atingir esse objetivo. 

 

Quais das afirmações acima são 

representativas da pedagogia histórico-

crítica? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e V. 

D) Apenas I, III e IV. 

 

 

42) Em relação à pedagogia histórico-

crítica, é INCORRETO afirmar:  

 

A) Considerando as tendências teóricas 

da educação brasileira, a pedagogia 

histórico-crítica se opõe à perspectiva 

da Escola Nova, marcada por uma 

concepção liberal que sustentava a 

possibilidade de mudança social pela 

via meramente educacional, e ao mesmo 

tempo supera as teorias crítico-

reprodutivistas, que concebem a escola 

unicamente como aparelho de 

reprodução da ideologia dominante, 

sem vislumbrar uma proposta de 

intervenção prática. 

B) Em relação ao conteúdo do ensino, a 

pedagogia histórico-crítica preconiza 

que a especificidade da educação 

escolar se assenta na transmissão-

assimilação do conhecimento clássico, 

entendido como aquilo que resistiu ao 

tempo e cuja validade extrapola a 

singularidade do momento em que foi 

proposto, configurando-se como 

patrimônio cultural do gênero humano. 

C) Do ponto de vista de seu 

compromisso ético-político, a 

pedagogia histórico-crítica se alinha aos 

interesses da classe trabalhadora, ou 

seja, suas proposições se orientam pela 

perspectiva de colocar a escola a serviço 

dos interesses populares de 

transformação da sociedade. 

D) Do ponto de vista didático, a 

pedagogia histórico-crítica faz a crítica 

ao caráter mecânico inerente a toda 

transmissão de conteúdos e denuncia o 

automatismo como sinônimo de 

negação da liberdade, preconizando um 

processo não sistemático centrado na 

atividade espontânea e criativa da 

criança. 

 

 

43) A partir de uma perspectiva 

histórico-cultural e histórico-crítica, 

considere as seguintes afirmações 

relativas ao desenvolvimento da 

linguagem oral e escrita na criança no 

contexto da educação infantil e as 

classifique como verdadeiras (V) ou 

falsas (F): 

 

I - A aparição de gêneros secundários 

do discurso ocorre de forma natural, 

como resultado da prolongada interação 

das crianças entre si no contexto 

escolar. Dessa forma, na educação 

infantil deve ser evitada a instrução 

intencional no campo da linguagem. 

II - É fundamental a interferência 

pedagógica do adulto para o 

desenvolvimento da linguagem infantil. 

Considerando o objetivo de 

diversificação dos gêneros do discurso, 

pode-se afirmar que a principal forma 

de intervenção do adulto é a correção da 

linguagem que as crianças utilizam, 

uma vez que nessa faixa etária elas 

ainda cometem muitos erros. 



 

 
          Cargo: Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola de Educação Infantil  (Edital nº 01/2014)      16 

 

III - A criança que aprendeu a trabalhar 

com a oralidade em toda sua 

diversidade de gêneros tende a mostrar 

mais desenvoltura no trabalho com o 

texto escrito. 

IV - De acordo com A. Luria, 

colaborador de Vigotski, o momento em 

que o professor coloca um lápis na mão 

da criança e lhe mostra como formar 

letras marca o início do processo de 

apropriação da linguagem escrita. 

V - Para estabelecer uma comunicação 

propriamente dialógica com as crianças, 

o professor de educação infantil deve 

orientar-se pela técnica de estímulo-

resposta, ou seja, deve fazer perguntas 

coletivas genéricas (estímulo) que 

fornecem lacunas a serem preenchidas 

pelas crianças (resposta). 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) I (V), II (V), III (V), IV (F), V (V) 

B) I (F), II (F), III (V), IV (F), V (F) 

C) I (F), II (V), III (V), IV (F), V (F) 

D) I (F), II (F), III (F), IV (V), V (F) 

 

 

44) Na perspectiva de Vigotski, a 

linguagem oral deve ser compreendida 

como mediadora no ensino da escrita 

para a criança porque:  

 

A) a linguagem escrita se constitui de 

um sistema de signos que designam os 

sons e as palavras da linguagem falada, 

a qual, por sua vez, constitui-se de 

signos das relações e entidades reais; 

gradualmente a linguagem falada como 

elo intermediário irá desaparecer e a 

linguagem escrita irá se converter em 

um sistema de signos que simboliza 

diretamente as entidades reais e as 

relações entre elas. 

B) a fala constitui uma ponte entre o 

professor e a criança, pois o professor 

utiliza a linguagem oral para dar 

instruções referentes à escrita correta 

das letras, enquanto a criança a utiliza 

para fazer perguntas ao professor, 

comunicando a ele suas hipóteses sobre 

o alfabeto. 

C) diferentemente da escrita, a fala se 

articula com outras funções psíquicas da 

criança como a memória e a emoção; 

dessa forma, a mediação da fala torna 

possível o estabelecimento de uma 

comunicação afetiva entre professor e 

aluno, a qual colaborará para a 

aprendizagem significativa da escrita. 

D) não há distinção entre linguagem 

oral e escrita, uma vez que a 

representação escrita conserva todos os 

elementos essenciais da linguagem oral. 

 

 

45) A prática pedagógica na educação 

infantil deve proporcionar à criança 

situações diversas de aprendizagem da 

leitura e da escrita. Considerando as 

relações entre as diversas atividades que 

compõem a rotina escolar e a 

apropriação da escrita, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A) A leitura e a escrita devem ser 

introduzidas na rotina da criança de 

modo contextualizado, respondendo a 

exigências funcionais da realidade 

vivida. O ensino da escrita nessa faixa 

etária deve buscar formar na criança a 

necessidade de escrever, a partir da 

compreensão da função social da 

escrita. 

B) A brincadeira de papéis é um 

contexto privilegiado para a intervenção 

pedagógica relativa à apropriação da 

escrita na idade pré-escolar. A criação 

de situações lúdicas que requerem a 

escrita, como, por exemplo, a 

elaboração de uma lista de compras ou 

o preenchimento de talões de cheque, 

provoca na criança o interesse pela 

escrita. 

C) Visitas a museus, exposições, 

parques, estabelecimentos comerciais 

entre outras podem ser objeto de 

registro por meio do desenho e da 

produção de textos coletivos, tendo o 

professor como escriba. O envio de 
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cartas, bilhetes e cartões a pessoas 

queridas e personagens do universo 

infantil é também uma forma de 

introduzir a língua escrita relacionando-

a à satisfação de necessidades da 

criança. 

D) Os exercícios preparatórios para o 

desenvolvimento das habilidades 

motoras envolvidas na escrita são 

fundamentais na idade pré-escolar, pois 

a principal contribuição da educação 

infantil para o processo de alfabetização 

se relaciona à escrita das letras. 

 

 

46) A contação de histórias tem papel 

fundamental na educação infantil, 

considerando os diversos aspectos dessa 

prática que colaboram para a promoção 

do desenvolvimento psíquico da 

criança. Analise as afirmações a seguir 

a respeito da importância da literatura 

infantil e da contação de histórias na 

educação infantil, classificando-as como 

verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

I - A literatura oferece elementos para a 

criança compreender o real, pois cria 

para ela a possibilidade de observar e 

comparar as relações contidas nas 

narrativas à sua própria existência. 

II - A principal finalidade da literatura 

infantil é a transmissão da moral, das 

tradições e dos bons costumes, 

contribuindo para formar crianças boas 

e virtuosas e difundir ensinamentos 

úteis para o processo civilizatório e para 

a consolidação da cidadania. 

III - Contar histórias é uma estratégia 

pedagógica que acalma as crianças e 

minimiza a heterogeneidade do grupo, 

uma vez que todas as crianças poderão 

assimilar uma mesma interpretação das 

histórias contadas pelo professor. 

IV - A contação de histórias é uma 

prática social que promove o encontro 

entre pessoas, podendo favorecer o 

estreitamento de laços, o 

compartilhamento de experiências e 

emoções e o desenvolvimento da 

criatividade, fantasia e imaginação. 

V - A prática de contação de histórias e 

os projetos que envolvem a literatura 

infantil na escola devem ser 

direcionados para crianças a partir dos 

três anos de idade, pois até essa idade as 

capacidades necessárias para ouvir e 

compreender histórias ainda não 

amadureceram. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) I (V), II (F), III (F), IV (V), V (F) 

B) I (F), II (V), III (V), IV (V), V (F) 

C) I (V), II (V), III (V), IV (F), V (F) 

D) I (V), II (F), III (V), IV (V), V (F) 

 

 

47) Compreendendo a Matemática 

como conhecimento humano 

historicamente produzido e 

sistematizado, cabe à escola, de modo 

geral, a tarefa de promover a 

apropriação de seus aspectos essenciais, 

engendrando, assim, o desenvolvimento 

de novas capacidades psíquicas e 

habilidades. Considerando a 

especificidade da educação infantil, o 

lúdico se apresenta como recurso 

fundamental, o que coloca em destaque 

a importância dos jogos, brinquedos e 

brincadeiras no ensino da Matemática 

na primeira infância e idade pré-escolar. 

Em relação a essa problemática, é 

INCORRETO afirmar, de acordo com 

a perspectiva histórico-crítica: 

 

A) Situações lúdicas podem 

proporcionar à criança a apreensão da 

lógica da realidade e da estrutura 

matemática que nela se faz presente. 

Para concretizar essa potencialidade, o 

professor deve selecionar recursos que 

encarnam as propriedades lógicas dos 

conceitos a serem apropriados pela 

criança. 

B) A partir dos três anos ampliam-se as 

possibilidades de desafios no campo 

numérico em razão do grande avanço 
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nas habilidades motoras e intelectuais 

da criança. A proposição de jogos, 

brinquedos e brincadeiras a partir dessa 

faixa etária deve enfatizar atividades e 

recursos lúdicos que favoreçam a 

superação da contagem, criando 

condições para que se possa explorar 

jogos de adição. 

C) Os jogos de mesa constituem um 

importante desafio para a criança que 

adentra a idade pré-escolar. Ao 

trabalhar com esses jogos, é importante 

garantir um momento inicial de 

familiarização com o material do jogo 

(peças, tabuleiro, dados etc.), seguido 

de um momento de reconhecimento e 

compreensão das regras, para que então 

se proceda ao jogo propriamente dito. 

D) Solicitar o registro em desenho do 

jogo ou brincadeira e analisar, após o 

jogo, as ações realizadas pelas crianças, 

são práticas que devem ser evitadas pelo 

professor, pois colocam em risco o 

caráter lúdico e prazeroso da atividade. 

 

 

48) O ensino de ciências ao longo do 

processo de escolarização objetiva 

garantir aos indivíduos o direito de 

explorar, conhecer e compreender o 

mundo em que estão inseridos, por meio 

da apropriação do conhecimento 

científico produzido pelos homens 

como resultado de investigações e 

sistematizações de ideias, conceitos e 

teorias que buscam captar e explicar a 

realidade natural e social. No âmbito da 

educação infantil: 

 

A) é possível ensinar ciências baseando-

se exclusivamente em experiências 

subjetivas provindas do cotidiano 

imediato da criança e em objetos da 

vida diária, o que garante uma 

aprendizagem mais contextualizada e 

significativa. 

B) a ênfase deve estar colocada nos 

conceitos espontâneos, ou seja, ainda 

não deve ser trabalhado o conhecimento 

científico, pois a criança só terá reais 

condições de assimilá-lo a partir do 

Ensino Fundamental. 

C) o professor deve ter como objetivo 

ensinar conceitos científicos em níveis 

progressivamente mais complexos, 

despertando a atenção da criança para a 

diversidade de objetos e fenômenos do 

mundo e para a captação de aspectos 

não diretamente perceptíveis por meio 

de processos dedutivos e investigativos. 

D) é fundamental garantir o ensino dos 

conteúdos de ciências já na educação 

infantil para formar as bases do 

pensamento teórico; para garantir a 

assimilação desse conteúdo pela 

criança, deve-se utilizar como 

metodologia principalmente preleções, 

exposições dialogadas e tarefas de 

estudo. 

 

 

49) Considerando a relação entre o 

ensino de ciências e o desenvolvimento 

psíquico da criança, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) O ensino de ciências na educação 

infantil tem grande impacto sobre a 

esfera cognitiva, promovendo o 

desenvolvimento das habilidades de 

raciocínio da criança, enquanto o jogo 

de papéis e as artes visuais têm impacto 

sobre a esfera motivacional, 

promovendo o desenvolvimento do 

processo de imaginação e criação. 

B) O ensino de ciências proporciona à 

criança em idade pré-escolar uma 

melhor compreensão do mundo em que 

está inserida e promove o 

desenvolvimento tanto de suas 

habilidades de raciocínio quanto de seu 

processo de imaginação e da atividade 

criadora. 

C) O trabalho com a área de ciências na 

idade pré-escolar deve focalizar o 

método científico, abordando-o a partir 

da linguagem cotidiana com a qual a 

criança já está familiarizada; nessa faixa 

etária deve-se evitar a introdução de 
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conceitos e a utilização da linguagem 

científica. 

D) Frente às características da faixa 

etária atendida, o ensino de ciências na 

educação infantil deve focalizar a 

transmissão de noções e conceitos, 

cabendo ao Ensino Fundamental 

abordar o método de investigação 

experimental e o raciocínio científicos. 

 

 

50) A construção de regras e 

combinados é parte essencial do 

trabalho pedagógico na educação 

infantil, mas se apresenta como grande 

desafio, uma vez que as regras de 

conduta têm caráter geral e abstrato, 

enquanto o pensamento da criança pré-

escolar se assenta fundamentalmente em 

referências concretas e materiais. Por 

meio de que estratégias essa contradição 

pode ser manejada pelo professor? 

 

A) As regras devem deixar claro para a 

criança aquilo que não deve ser feito na 

escola (ex: não brigar, não sair da sala 

sem pedir permissão, não mexer nos 

pertences dos colegas, etc.) e seu 

registro deve ser afixado em local 

visível na sala de aula. 

B) A escola deve ter um regulamento 

único apresentado para as crianças na 

primeira semana letiva e repetido 

diariamente até que as regras sejam 

decoradas e assimiladas. 

C) As regras devem ser construídas em 

uma ação compartilhada entre professor 

e alunos e devem ter um caráter 

operacional, orientando o 

comportamento cotidiano no ambiente 

escolar por meio de enunciados simples 

e concretos. 

D) Deve existir um sistema de punições 

claro que deve ser aplicado de forma 

consistente e firme, para garantir que as 

crianças se conscientizem que as regras 

são válidas para todos, sem exceções ou 

favorecimentos. 

 

 

 


