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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 05:

Cientistas buscam seu lugar nas Eleições 2018

Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste 
ano para conquistar mais apoio e, quem sabe, até 
aumentar sua representatividade no cenário político 
nacional, elegendo cientistas para o Congresso e 
para as legislaturas estaduais.
A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses 
uma série de documentos endereçados aos 
futuros candidatos do Executivo e do Legislativo, 
delineando propostas e prioridades para o setor — 
entre elas, a recomposição do orçamento federal 
de Ciência e Tecnologia (reduzido pela metade nos 
últimos cinco anos), a recriação do MCTI como 
ministério único (separado das Comunicações), a 
desburocratização dos sistemas de pesquisa e o 
fomento à inovação, tanto na esfera pública quanto 
na indústria.

(Trecho. Herton Escobar. O Estado de São Paulo. 
04 Maio 2018. Disponível em: <http://ciencia.
estadao.com.br/blogs/herton-escobar/cientistas-
buscam-seu-lugar-nas-eleicoes-2018/>)

01. O texto acima tem como objetivo:

a) Informar sobre as novas estratégias dos cientistas 
brasileiros para conquistar mais apoio do Estado.
b) Criticar as ações políticas que os cientistas 
brasileiros vêm apresentando para as eleições de 
2018.
c) Apoiar o interesse dos cientistas brasileiros em 
contribuir no cenário político nacional.
d) Esclarecer que o Estado considera a ciência 
como prioridade de investimentos.
________________________________________

02. “COMBALIDOS por uma sequência 
de cortes orçamentários e diversas tentativas 
frustradas de transformar a ciência numa prioridade 
de Estado, cientistas brasileiros apostam nas 
eleições deste ano para conquistar mais apoio.”

Mantém-se a coerência do trecho, se a palavra 
destacada for substituída por:

a) Estimulados.
b) Indiferentes.

c) Abalados.
d) Fortalecidos.
________________________________________

03. “Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste 
ano para conquistar mais apoio.”

Assinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE 
o emprego da vírgula no trecho destacado acima.

a) A vírgula separa um aposto explicativo.
b) A vírgula marca que os períodos estão em ordem 
inversa.
c) A vírgula sinaliza uma pausa para o leitor respirar.
d) A vírgula está separando uma oração explicativa.
________________________________________

04. “(...) até aumentar sua representatividade 
no cenário político nacional, elegendo CIENTISTAS 
para o Congresso e para as legislaturas estaduais”

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
está substituído CORRETAMENTE por um pronome 
oblíquo.

a) Elegendo-os.
b) Elegendo-as.
c) Elegendo-lhes.
d) Elegendo-se.
 ________________________________________

05. “A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e 
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses uma 
série de documentos endereçados aos futuros 
candidatos do Executivo e do Legislativo.”

Assinale a alternativa que contém um termo 
acessório, podendo ser retirado sem prejuízo para 
a construção da oração e para o sentido.

a) Devem divulgar.
b) Documentos.
c) Nos próximos meses.
d) Candidatos.
________________________________________
QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. Um navio petroleiro é um tipo específico 
de navio tanque usado para transporte de petróleo 
bruto e seus derivados. Em uma viagem, esse 
navio transporta 330 mil m3 de petróleo. Sabe-se 
que a densidade do petróleo é igual 0,85 g/cm3, 
e que um barril armazena 136 kg de petróleo. O 
número de barris que esse navio carrega é de 
aproximadamente: 
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a) 1.105

b) 2.106

c) 4.106

d) 3.107

________________________________________

07.  A função exponencial verifica-se quando 
a variável está no expoente e cuja base é sempre 
maior que zero e diferente de um. Dada a função 
f(x) = 27.3x, o valor de x que satisfaz a equação f(x) 

= , é:

a) 2/3
b) -4/3
c) -5/3
d) 7/3
________________________________________

08. O conceito de razão é a maneira mais 
habitual e prática de fazer a comparação relativa 
entre duas grandezas. Se a razão x/y   é 4, sendo 
Y diferente de 0, logo o valor da razão de (2x-y)/7y 
vale: 

a) 7
b) 5/2
c) 4/3
d) 1
________________________________________

09. Uma caixa d’água de formato cúbico 
encontrava-se parcialmente cheia de água e 
totalmente apoiada em uma superfície plana e 
horizontal. Uma pedra maciça de volume 128 litros 
foi inserida no interior da caixa e o nível da água 
subiu 20 cm. A capacidade total dessa caixa d’água 
é igual a:

a) 400 litros.
b) 484 litros.
c) 512 litros.
d) 568 litros.
________________________________________

10. O gráfico de uma função do segundo 
grau é uma parábola que, dependendo do valor 
do coeficiente do temo x2, terá a concavidade 
voltada para cima ou para baixo. Um objeto é 
lançado obliquamente e sua trajetória é descrita 
pela equação y = - 5x2 + 40x, onde y representa 
sua altura em metros e x é o alcance, também em 
metros. A altura máxima atingida pelo objeto é de:

a) 80 m
b) 70 m
c) 60 m
d) 30 m

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA
________________________________________

11. Qual a linguagem de programação é utilizada 
para criar macros dentro do Microsoft Excel 2013 
da guia do desenvolvedor?

a) VB .NET
b) VBA
c) VB6
d) JAVA
________________________________________

12. Qual motivo abaixo melhor explica a 
segurança do protocolo HTTPs?
 
a) Utiliza Criptografia no tráfego de dados.
b) Impede ataque de Malware.
c) Efetua varredura na URL procurando vírus.
d) Impede ataque de Phishing.
________________________________________

13. Qual Sistema de Segurança implícito dentro 
do Windows10 é responsável por controlar tráfego 
de entrada e saída em uma rede interna e externa e 
criar uma política de segurança no ponto de rede?

a) Windows Update.
b) Configuração TCP/IP.
c) Firewall.
d) Antivírus.
________________________________________

14. Assinale a alternativa que descreve todos 
os passos para proteger com senha um arquivo 
considerando o editor Microsoft Word 2013.

a) Menu “Editar”  > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
b) Menu “Arquivo” > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
c) Menu “Arquivo” > Definir Senha > Criptografar 
com Senha.
d) Menu “Editar” > Definir Senha > Criptografar com 
Senha.
________________________________________

15. Qual função do Microsoft Excel 2013 permite 
localizar valores dentro de listas e tabelas?

a) SEARCH
b) BUSCAR
c) PROCV
d) PROB
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QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

16. Segundo a definição da LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases) as instituições públicas são 
aquelas criadas ou incorporadas, mantidas e 
administradas pelo poder público. As privadas são 
aquelas instituídas, mantidas e administradas por 
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E 
como elas se dividem?

a) Comunitárias, confessionais e filantrópicas;
b) Ensino superior, educação infantil e ensino 
fundamental;
c) Comunitárias, privadas e estaduais;
d) Educação infantil, confessionais e filantrópicas.
________________________________________

17. A rotina representa, a estrutura sobre como 
será organizado o tempo didático, ou seja, o tempo 
de trabalho educativo realizado com as crianças. A 
rotina deve envolver os cuidados, as brincadeiras e 
as situações de aprendizagens orientadas, e podem 
ser agrupadas em três grandes modalidades de 
organização do tempo. São elas:

a) Projetos extracurriculares, atividades 
supervisionadas, sequência de planos de aula.
b) Atividades extracurriculares, atividades 
permanentes e plano de aula.
c) Sequência de atividades, projetos pedagógicos e 
atividades extras.
d) Atividades permanentes, sequência de atividades 
e projetos de trabalho.
________________________________________

18. O RCNEI (Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil) traz a ideia de organizar 
o mobiliário dentro da sala de aula na educação 
infantil, assim como introduzir materiais específicos 
para a montagem de ambientes novos, ligado aos 
projetos em curso, podendo também transcender 
essa aprendizagem e o espaço da sala, em área 
externa e de outros espaços da instituição e fora 
dela. Dentre esses espaços fora do ambiente 
escolar que o RCNEI sugere, o que podemos 
trabalhar com as crianças, contribuindo para qual 
objetivo e finalidade no trabalho pedagógico?

a) Analisar a influência do espaço na formação 
integral do educando.
b) Aumentar seus conhecimentos sociais.
c) Enriquecer e potencializar as aprendizagens.
d) Desenvolver habilidades psicossociais.
________________________________________

19. O RCNEI (Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil) foi criado de maneira

a servir como um guia de reflexão de cunho 
educacional sobre quais aspectos:

a) Justificativas, disciplinas e orientações didáticas 
para os profissionais que atuam diretamente com 
crianças de três a seis anos, respeitando seus 
estilos pedagógicos e a diversidade cultural 
brasileira.
b) Objetivos, conteúdos e sugestões didáticas 
para os profissionais que atuam diretamente com 
crianças de zero a seis anos, respeitando seus 
estilos pessoais e a diversidade religiosa.
c) Finalidades, projetos e orientações didáticas 
para os professores que atuam diretamente com 
crianças de um a seis anos, respeitando seus 
estilos pedagógicos e a diversidade cultural 
brasileira.
d) Objetivos, conteúdos e orientações didáticas 
para os profissionais que atuam diretamente 
com crianças de zero a seis anos, respeitando 
seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural 
brasileira.
______________________________________

20. ERIKSON (1976), fala sobre os estágios 
no qual a criança passa. Relatando que o 
importante no primeiro estágio é a segurança que 
se cria ou é desenvolvida a partir da confirmação 
das expectativas e esperança da criança, pela 
mãe. Dentro desta perspectiva, que tipo de 
sentimentos gera nos seus filhos (crianças), 
quando as mães transmitem um sentimento de 
confiança através do seu tratamento, cuidado e 
sensibilidade nas necessidades individuais, e um 
firme sentimento de atributo pessoal dentro da 
sua estrutura e do estilo de vida da sua cultura? 
ASSINALE a alternativa CORRETA:

a) Cria na criança a base para um sentimento 
de identidade que mais tarde combinará um 
sentimento de ser aceitável de ser ela mesma, 
e de se converter no que os demais confiam que 
chegará a ser.
b) Cria na criança a base para um sentimento 
de carência que mais tarde combinará um 
sentimento de não ser aceitável de ser ela 
mesma, e de não se converter no que os demais 
confiam que chegará a ser.
c) Cria na criança a base para um sentimento 
de liberdade que mais tarde combinará um 
sentimento de ser aceitável de ser ela mesma, e 
de se acostumar no que os demais confiam que 
ela não chegará a ser.
d) Cria na criança a base para um sentimento 
de identidade que mais tarde não combinará um 
sentimento de ser aceitável por ela mesma, e 
de se converter no que os demais e ela mesma 
confiam que chegará a ser.
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21. O RCNEI (Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil) fala sobre a organização 
do ambiente escolar, e sobre adotar atitudes e 
procedimentos de cuidado com a segurança, 
conforto e proteção da criança na instituição. Tanto 
a creche quanto a pré-escola precisam considerar 
alguns cuidados essenciais para tais cuidados. 
Assinale a alternativa que faz parte destes cuidados:

a) Cuidados com a alimentação, insolação, 
segurança, conforto, estética e higiene do ambiente, 
objetos, utensílios e brinquedos.
b) Cuidados com a ventilação, insolação, segurança, 
conforto, estética e higiene do ambiente, objetos, 
utensílios e brinquedos.
c) Cuidados com as vestimentas, proteção solar, 
banho, limpeza, hidratação, higiene da sala de aula, 
objetos, utensílios domésticos e brinquedos.
d) Cuidados com as vestimentas, proteção solar, 
banho, limpeza, hidratação, higiene da sala de aula, 
escovação, utensílios domésticos e brinquedos.
________________________________________

22. No Estatuto da Criança e Adolescente 
(ECA), em seu Art. 4º, diz: “É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária”. Em qual prioridade essa garantia se 
compreende? Assinale a alternativa ERRADA:
 
a) Primazia de receber proteção e socorro em 
algumas circunstâncias.
b) Precedência de atendimento nos serviços 
públicos ou de relevância pública.
c) Preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas. 
d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude.
________________________________________

23. No Art. 15. do Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA), “a criança e o adolescente têm 
direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 
pessoas humanas em processo de desenvolvimento 
e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas leis”. Analise as 
afirmações a seguir e responda em quais aspectos 
compreendem esse direito à liberdade?

I. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, sem quaisquer restrições legais, 
buscar refúgio, auxílio e orientação.
II. Opinião e expressão, crença e culto religioso.
III. Brincar, praticar esportes e divertir-se.

IV. Participar da vida familiar e comunitária, sem 
discriminação, participar da vida política, na forma 
da lei.

a) I, II e IV apenas estão corretas.
b) I, III e IV apenas estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) II, III e IV apenas estão corretas.
________________________________________

24. Para o Estatuto da Criança e Adolescente 
(ECA), art. 54. em quais deveres o Estado deve 
assegurar à criança e ao adolescente. Assinale a 
alternativa ERRADA:

a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria.
b) Atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino.
c) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um.
d) Oferta de ensino integral, adequado às condições 
do adolescente trabalhador.
________________________________________

25. Em quais situações os dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental NÃO são 
obrigados a comunicar o Conselho Tutelar?

a) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão 
escolar, esgotados os recursos escolares.
b) Elevados níveis de repetência.
c) Avaliação Pedagógica da Instituição Escolar.
d) Maus-tratos envolvendo seus alunos.
________________________________________

26. A respeito das medidas socioeducativas 
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
analise as afirmativas:

I. A advertência consistirá em admoestação verbal, 
que será reduzida a termo e assinalada.
II. A prestação de serviços comunitários consiste na 
realização de tarefas gratuitas de interesse geral, 
por período não excedente a seis meses, junto a 
entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em 
programas comunitários ou governamentais.
III. A liberdade assistida constitui medida privativa 
da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento.
IV. A internação será adotada sempre que se 
afigurar a medida mais adequada para o fim de 
acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.
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Estão CORRETAS:

a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Apenas II, III e IV.
_________________________________________

27. Dentro dos conteúdos referentes a crianças 
de zero a três anos, assinale a alternativa que NÃO 
correspondem tais conteúdos:

a) Interesse pelas brincadeiras e pela exploração de 
diferentes brinquedos.
b) Respeito às regras simples de convívio social.
c) Desinteresse em despreender-se das fraldas e 
utilizar o penico e o vaso sanitário.
d) Participação e interesse em situações que 
envolvam a relação com o outro.
_________________________________________

28. No RCNEI (Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil), o auxílio e orientação 
quanto à alimentação que o educador pode 
oferecer às crianças, se dá por meio de cardápios 
balanceados, cuidados com o preparo de lanches e 
outras refeições, dentro dos projetos pedagógicos 
que envolvam o conhecimento sobre os alimentos, 
as preparações culinárias cotidianas ou que façam 
parte de festividades. Esass práticas permitem que 
as crianças aprendam sobre o quê? 

a) A função social da alimentação e as práticas 
culturais.
b) A função social do programa escolar e as práticas 
alimentares.
c) A função social do urbanismo e as práticas 
culturais.
d) A função social da cultura e as práticas 
socioeducativas.
_________________________________________

29. A forma com que as crianças se desenvolvem, 
precisa estar coligada a uma prática educativa que 
desenvolva tais capacidades:

Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA:

I. Familiarizar-se com a imagem do próximo.
II. Explorar as possibilidades de gestos e ritmos 
corporais para expressarem-se nas brincadeiras e 
nas demais situações de interação.
III. Deslocar-se com auxilio progressivo e 
permanente no espaço, ao andar, correr, saltar, 
dançar, desenvolvendo atitude de dependência nas 
suas capacidades motoras.
IV. Conhecer e utilizar os movimentos corporais, de 
pinça, arremesso, para o uso de alguns objetos.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Somente a afirmativa II está correta.
________________________________________

30. Dentre as funções das atribuições do 
cargo de Educador Infantil (Docência), assinale a 
alternativa que NÃO faz parte deste requisito: 

a) Exerce atividades de cuidados higiênicos e de 
saúde à criança.
b) Elabora sozinho o Projeto Político Pedagógico 
da escola.
c) Avalia o trabalho do aluno, de acordo com o 
proposto nas diretrizes pedagógicas.
d) Exerce a docência na rede Municipal de 
Ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes 
de forma integrada, proporcionando à criança o 
desenvolvimento físico, psicomotor, intelectual e 
emocional.
________________________________________

31. “O portfólio é um instrumento de avaliação 
que permite aos alunos participarem da formulação 
dos objetivos de sua aprendizagem e avaliar seu 
progresso. Nesse sentido, o portfólio pode ser 
considerado um instrumento de registro”.

(VILLAS BOAS 2004, p. 38) 

Diante desta citação, podemos considerar o 
portfólio dentro da educação infantil, como:

a) Avaliação comparativa.
b) Avaliação contínua.
c) Avaliação diagnóstica.
d) Avaliação somativa.
________________________________________

32. Como podem ser definidas as orientações 
didáticas dentro da educação infantil? Assinale a 
alternativa que NÃO condiz com essa orientação:

a) Como subsídios que remetem a intervenção 
direta do professor na promoção de atividades 
e cuidados alinhados com uma concepção de 
criança e de educação.
b) São indicações e sugestões para subsidiar a 
reflexão e a prática do professor.
c) Princípios gerais do eixo; organização do tempo, 
do espaço e dos materiais; observação, registro e 
avaliação.
d) Não podem ser modificadas caso haja um 
trabalho coletivo envolvendo as famílias e o 
coletivo de profissionais por meio de consultas e 
negociações permanentes.



6

33. Para que as crianças possam exercer sua 
capacidade de criar é imprescindível que haja 
riqueza e diversidade nas experiências que lhes 
são oferecidas nas instituições, sejam elas mais 
voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens, o 
que é preciso para que isso ocorra?

a) Intervenção direta do educador.
b) Intervenção direta do ambiente escolar.
c) Intervenção direta dos materiais escolares.
d) Intervenção direta do meio social.
________________________________________

34. Entre as contribuições que a brincadeira 
favorece na vida das crianças, analise os itens 
abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

I. Autoestima.
II. Auxílio e progressões de suas aquisições de 
forma criativa.
III.  Interiorizam determinados modelos de adulto, 
no âmbito de grupos sociais diversos.
IV. Mantém os conhecimentos que já possuíam 
anteriormente em conceitos gerais com os quais 
brincam.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Somente a afirmativa II está correta.
________________________________________

35. A participação das famílias não deve estar 
sujeita a uma única possibilidade. As instituições 
de educação infantil precisam pensar em formas 
mais variadas de participação, de modo a atender 
necessidades e interesses também diversificados. 
Em quais acessos os pais NÃO precisam participar:

a) Filosofia e concepção de trabalho da instituição.
b) Informações relativas ao quadro de pessoal com 
as qualificações e experiências.
c) Condutas em caso de emergência e problemas 
de saúde.
d) Informações quanto à participação das crianças 
e famílias em eventos especiais após o evento ter 
ocorrido.

36. É também função do professor auxiliar as 
crianças a identificarem situações de risco, tais 
elas como:

a) Subir em locais muito altos.
b) Utilizar objetos pontiagudos ou cortantes sem 
monitoração.
c) Aproximar-se de fontes de calor (fogão, forno, 
aquecedor, fogueira, velas etc.).
d) Deitar em colchonetes no chão do espaço 
escolar.
________________________________________

37. Acerca da concepção de criança e de 
pedagogia na Educação Infantil é correto afirmar, 
EXCETO: 

a) A criança é um sujeito social e histórico que está 
inserido em uma sociedade na qual partilha de 
uma determinada cultura.
b) Por depender do adulto para sobreviver, a 
criança não é capaz de interagir num meio natural, 
social e cultural.
c) Na perspectiva atual, a criança é vista como ser 
competente para interagir e produzir cultura no 
meio em que se encontra. 
d) A criança é um ser humano único, completo 
e, ao mesmo tempo, em crescimento e em 
desenvolvimento.
________________________________________

38. O brincar tem um espaço importante na 
formação da criança. A recreação é restauração, 
reanimação e renovação.  Devido esta importância 
do brincar há o espaço da brinquedoteca, que é 
um lugar criado com o objetivo de proporcionar 
condições favoráveis, para que a criança brinque. 
É um lugar onde tudo estimula a ludicidade. Dentre 
o espaço da brinquedoteca, o que NÃO pode faltar 
para tal estimulação?

a) Música.
b) Brinquedo.
c) Alimentos.
d) Ventilação.
________________________________________

39. Durante as atividades recreativas propostas 
na escola, o jogo se manifesta nas crianças de 
forma natural. Há uma atenuação da tensão 
interna, na forma espontânea e descontraída 
com que as crianças se exercitam, sem medo e 
de acordo com regras de comportamento. Dessa 
forma, o jogo favorece quais desenvolvimentos?

a) Desenvolvimento físico, mental e emocional das 
crianças.
b) Desenvolvimento cognitivo, mental e racional 
das crianças.



7

c) Desenvolvimento psíquico, religioso e emocional 
das crianças.
d) Desenvolvimento econômico e emocional das 
crianças.
________________________________________

40. O planejamento escolar é uma tarefa 
docente, é um meio para se programar as suas 
ações, mas é também um momento de pesquisa e 
reflexão intimamente ligado à?

a) Aprovação.
b) Técnica.
c) Avaliação.
d) Definição.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia25/06/2018.


