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PROVA ESCRITA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRIMEIRA PARTE – QUESTÕES OBJETIVAS (100 pontos) 

 

1ª QUESTÃO 
 

A Lei nº 12.796 de 2013, que altera a LDB (Lei 9394/1996), estabelece parâmetros para a 

Educação Básica. 

Assinale a alternativa cujo parâmetro está de acordo com a Lei nº 12.796. 

a) A Educação Básica é obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 14 (quatorze) anos de idade. 

b) A carga horária mínima anual deve ser de 800 (oitocentas) horas ou com um mínimo de 

200 (duzentos) dias de trabalho educacional.  

c) A frequência deve ser controlada pela instituição de educação pré-escolar, exigindo-se o 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas.  

d) Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter 

base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada.  

 

 

2ª QUESTÃO 
 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica (Lei nº 9.394/1996), afirma o direito 

da criança de ser cuidada e educada também em espaço público. E é nesse espaço de muitos 

outros – crianças, adultos docentes e não docentes, familiares e a comunidade em geral –, que 

crianças e adultos significam identidades/diferenças. A diversidade é, pois, uma questão que se 

coloca à Educação Infantil.  

Dito isso, uma proposta pedagógica para a Educação Infantil deve considerar: 

I – as vivências éticas e estéticas das crianças com outras crianças e grupos culturais que 

possibilitem ampliar seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da 

diversidade. 

II – o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as 

culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. 

III – o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das 

crianças, na transmissão dos conhecimentos pelo/a professor/a. 

 

Das assertivas, está(ão) correta(s) 

a) somente II. 

b) I, II e III. 

c) somente I e II. 

d) somente II e III. 
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3ª QUESTÃO 
 

As propostas pedagógicas das instituições, em acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (2009), devem respeitar os princípios éticos: da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade. 

Assinale a alternativa na qual estejam elencados os demais princípios éticos citados nas 

Diretrizes. 

a) Respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades. 

b) Liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais e do respeito à 

ordem democrática. 

c) Respeito à ordem democrática, ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades. 

d) Liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

    

4ª QUESTÃO    
 

Leia as assertivas a seguir: 

I – A formação requerida de docentes para atuar na Educação Básica é de nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, 

como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros 

anos do ensino fundamental, aquela oferecida em nível médio na modalidade normal.   

II – A docência pode ser entendida como vocação. Nessa perspectiva, entende-se que os sujeitos 

docentes apresentam características como paciência, afetividade e valores para educar os discentes, 

não necessitando de formação inicial na área pedagógica.  

III – É dever da União, dos Estados e dos Municípios, em regime de colaboração, promover a formação 

inicial, a continuada e a capacitação dos docentes, adotando, inclusive, mecanismos facilitadores de 

acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior. 

 

Considerando a LDB (Lei 9394/1996), está(ão) correta(s) 

a) somente I e II. 

b) somente III.  

c) somente I e III. 

d) I, II e III. 
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5ª QUESTÃO   
 

“Assim, creches e pré-escolas, instituições distintas até o início dos anos setenta, pouco ou nada se 

diferenciaram: visando a compensação de carências, subordinaram a educação à assistência, 

definiram as mesmas zonas e regiões prioritárias para intervenção (região Nordeste e periferias 

urbanas), e o modelo pedagógico implantado foi baseado no mesmo princípio, ou seja, o da redução 

de investimentos governamentais”. (ROSEMBERG, 1999, p.19.)  

 

Sobre o processo de expansão da Educação Infantil que ocorreu no país a partir dos anos 

1970, podemos afirmar que 

a) tanto a LBA (Legião Brasileira da Assistência) quanto o MEC atuaram em programas 

nacionais de educação pré-escolar, adotando modelos divergentes. 

b) a desvalorização da Educação Infantil neste período ocorreu em paralelo à desvalorização 

do Ensino Fundamental. 

c) o modelo de expansão adotado diferenciou o padrão de oferta do atendimento tanto quanto 

ao desenvolvimento regional como quanto aos segmentos raciais. 

d) entre as bases sociodemográficas geralmente associadas com a expansão da Educação 

Infantil estão a urbanização intensa e o aumento dos índices de mortalidade infantil. 

 

 

 

6ª QUESTÃO 
 

Sobre o percurso histórico e o funcionamento das instituições de Educação Infantil no Brasil, 

é correto afirmar que 

a) as creches e pré-escolas, importantes locais de socialização das crianças, se diferenciam 

pela restrição ao acesso: as creches são destinadas prioritariamente às crianças da classe 

popular, e as pré-escolas às crianças da classe média. 

b) ocorreu forte investimento por parte do Estado na construção de creches e pré-escolas ao 

longo da década de 1990, fato comprovado pelo acesso universal das crianças no início do 

presente século. 

c) possuem como meta e objetivo a preparação para a vida escolar futura das crianças, 

especificamente no que diz respeito à melhora dos índices de aprendizagem no Ensino 

Fundamental. 

d) são espaços lúdicos, de produção de práticas artísticas, transgressão e criação, como 

apontam reflexões sobre concepções e práticas desenvolvidas com as crianças nas últimas 

décadas.  
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7ª QUESTÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: TONUCCI, F. Com olhos de criança, 
Porto Alegre: Artes Medicas, 1997. 

 

 

A partir do texto imagético e em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil – DCNEI (Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009), é correto 

afirmar que 

a) o uso das diferentes tecnologias, na Educação Infantil, garante o desenvolvimento motor 

fino das crianças de zero a cinco anos.  

b) as crianças não se interessam por computadores na contemporaneidade, assim, é função 

principal do/a professor/a atualizar constantemente jogos, vídeos e aplicativos para estimular 

seu interesse.  

c) as crianças devem manusear os recursos tecnológicos disponíveis, sem prejuízo das 

ressignificações por meio de brincadeiras. 

d) uma vez que a criança experimenta o mundo apenas pela brincadeira, é imprescindível que 

o/a professor/a aponte sempre o uso correto de tablets, câmeras etc. 

 

8ª QUESTÃO 
 

“Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear. Até que ele fique 

à disposição de ser begônia”.   

(BARROS, Manoel de. O livro das ignorãças. RJ: Alfaguara, 2016, p.15). 
  

Esta ação, expressa no poema de Manoel de Barros, é muito comum entre as crianças. 

Vygotsky (2000), em seus estudos, identifica em tal ação a produção de mudanças importantes no 

desenvolvimento.  

Nessa perspectiva, é correto afirmar que os espaços/tempos da educação infantil devem 

a) priorizar atividades focadas na ampliação dos jogos de regras. 

b) ser pensados de acordo com cada grupo, suas histórias, cuidando para que as crianças 

possam interagir entre si e ressignificar diferentes objetos na brincadeira. 

c) ser cuidadosamente organizados para que todos os objetos tenham um lugar fixo e seu uso 

seja definido pelos adultos. 

d) priorizar o modelo científico nos projetos, incentivando a pesquisa e registro de 

brincadeiras. 
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9ª QUESTÃO 
 

A turma se organizara para uma brincadeira no pátio. As crianças estavam muito animadas com um 

tipo novo de pique que inventaram no dia anterior. Ao saírem da sala, algumas crianças pararam 

próximo ao canteiro – as flores tinham nascido finalmente! –, outras se apressaram para a 

brincadeira. Duas crianças, que não quiseram brincar de pique, se entretiveram com alguns galhos e 

folhas pelo chão, e, minutos depois, relataram uma descoberta: “a gente encontrou uma marca de 

folhas lá [...], no chão” – algumas folhas, sopradas pelo vento, acabaram impressas no chão. Parte do 

grupo se juntou às colegas para coletar folhas e compará-las às marcas carimbadas no chão. (relato 

da professora Maria/2015) 
 

A professora Maria pensa a relação das crianças com os espaços na Educação Infantil, de 

forma alinhada ao pensamento de Barbosa e Horn (2008). Nessa perspectiva de trabalho, é 

correto afirmar que 

a) povoar os espaços que instigam, sensibilizam e que convidam às explorações sensoriais é 

também uma aposta potente na autonomia moral e intelectual das crianças.  

b) cabe ao professor, a partir de um planejamento prévio, reunir diferentes materiais (livros, 

revistas, vídeos, folhas, galhos, etc.) que retratem os diferentes ambientes e apresentá-los na 

sala, segundo a sucessão das estações ao longo do ano.  

c) a sala de aula é o espaço para a aprendizagem. Cabe ao professor preenchê-lo com 

diferentes materiais (vasos de plantas, coleções de insetos e outros elementos), 

classificando-os e dispondo-os de forma sistematizada. 

d) o mais importante é relacionar as descobertas e vivências das crianças nos diferentes 

espaços às aprendizagens previstas nos objetivos anuais expressos nas DCNEI.  
 

 

 

10ª QUESTÃO 
 

A ampliação das perspectivas do desenvolvimento humano concomitante à democratização 

da escolarização, às mudanças de paradigmas nas pesquisas em educação, e com a introdução 

de abordagens de cunho qualitativo, nos anos de 1980, bem como estudos mais recentes, 

concorreram para que o caráter normativo das avaliações fosse repensado. Nessa direção, a LDB 

(Lei 9394/1996) trouxe importante contribuição ao propor que a avaliação na Educação Infantil se 

dê por acompanhamento e registros do desenvolvimento e da aprendizagem. 
 

Assinale, dentre as alternativas a seguir, a frase que NÃO CORRESPONDE a essas 

considerações. 

a) A avaliação como sistema de mensuração e classificação não garante o princípio de 

reconhecimento e valorização da diferença.  

b) A comunidade escolar contribui com a avaliação na medida em que aponta com exatidão o 

que a criança não é capaz de realizar. 

c) Avaliar exige observação constante, construção de instrumentos de registros diversos, 

estudo e reflexão. 

d) O processo avaliativo implica uma postura ética e reflexiva por parte do professor.  
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11ª QUESTÃO 
 

Observe ao lado a charge de Tonucci (1997).  

 

 

 

 
Fonte: TONUCCI, F. Com olhos de criança.  
                                      Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.Adaptado.  
 

 
 

Levando em consideração a ideia expressa pela charge de Tonucci e de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009), é INCORRETO afirmar que  

a) o currículo se desdobra em um planejamento flexível, quando acolhe a fala das crianças e 

suas culturas, favorecendo novas perguntas e tomadas de decisões compartilhadas. 

b) a aprendizagem é mais significativa quando o currículo se baseia apenas em calendários 

de festividades que retratam a cultura brasileira e propiciam a inserção social da criança.  

c) as experiências vivenciadas na escola tendem a ser fragmentadas quando calendários de 

festividades, que se repetem ano a ano, são tomados como único objeto de práticas 

pedagógicas na Educação Infantil. 

d) o currículo é o conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes 

das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das 

crianças.  
 

 

 

 

 



COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

7 

 

12ª QUESTÃO 
 

Documentos que abordam a avaliação na Educação Infantil orientam que essa não se 

relaciona com índices de aprovação ou reprovação, e que também se refere às instituições e às 

práticas educativas.  

Dessa forma, são instrumentos de avaliação que possuem caráter reflexivo e processual na 

Educação Infantil 

a) portfólios e fotografias. 

b) registros e tabelas padronizadas. 

c) provas e relatórios. 

d) medidas antropométricas e cadernos. 
 

13ª QUESTÃO 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) apresentam a seguinte 

definição de criança: 
 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

(BRASIL, 2010, p.12) 
 

Com base nesta premissa, é correto afirmar que 

a) as crianças, um grupo à parte da sociedade, precisam ser resguardadas e educadas a fim 

de se tornarem cidadãs aptas no futuro. 

b) as crianças são seres sociais plenos, dotados de capacidade de ação e culturalmente 

criativos, que modificam a cultura e por ela são modificadas. 

c) as instituições de Educação Infantil, em sua proposta pedagógica e curricular, devem ter as 

brincadeiras e a autonomia como eixos norteadores. 

d) o desenvolvimento da criança se dá de forma evolutiva e linear, na prevalência dos 

aspectos físico e afetivo. 
 

14ª QUESTÃO 
 

As brincadeiras constituem um dos eixos norteadores das práticas pedagógicas com as 

crianças, definidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

2009).  

Sobre o brincar, é correto afirmar que 

a) é uma atividade ausente de regras, em que as crianças significam os signos e as relações 

sociais e culturais em que estão imersas. 

b) é uma ação natural das crianças, que vai se complexificando com o desenvolvimento e o 

aprendizado, no qual as crianças constroem significados diversos.  

c) é uma experiência de cultura, que precisa ser ensinado às crianças prioritariamente por 

professoras/es de Educação Infantil, no intuito de resgatar brincadeiras populares.  

d) promove um processo de reinterpretação ativa entre o já conhecido e o novo e, dessa 

forma, as crianças produzem novas possibilidades de compreensão, expressão e ação. 
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15ª QUESTÃO 
 

No trabalho com crianças os gestos, os balbucios, as mímicas, os movimentos e as falas 

constituem múltiplas linguagens, compreendidas como possibilidades de expressão, 

conhecimento e pensamento sobre o mundo.  
 

Com base nesse pressuposto, é correto afirmar que se deve 

a) incentivar, observar e registrar as múltiplas linguagens, uma vez que são importantes e 

constituintes das identidades das crianças. 

b) direcionar essas ações infantis visando, por exemplo, na creche, a que as crianças não se 

mordam, e, na pré-escola, ao uso da norma culta da língua portuguesa. 

c) restringir os momentos em que as crianças se expressam livremente, uma vez que na 

rotina das instituições de educação infantil a roda deve ser um momento privilegiado. 

d) promover momentos que favoreçam o trabalho com múltiplas linguagens e, principalmente, 

direcionar as falas das crianças, dando maior ênfase à linguagem oral do que às outras. 

 

16ª QUESTÃO 
 

Os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (BRASIL, 2009) apontam diversas ações 

que contribuem para a aquisição da linguagem, da leitura e da escrita pelas crianças, dentre elas, 

a leitura diária de diferentes gêneros textuais e o incentivo à produção de textos.  
 

Com relação a propostas de leitura e escrita na Educação Infantil, é correto afirmar que 

a) os espaços das instituições de educação infantil devem ser decorados com diversos textos, 

entre os quais o alfabeto merece destaque. 

b) a linguagem escrita deve ser privilegiada no trabalho com idade pré-escolar, de forma a 

que as crianças escrevam receitas, listas e bilhetes corretamente. 

c) momentos de contato direto das crianças com livros, revistas e gibis e de narrativas de 

histórias pelas crianças devem estar sempre presentes no planejamento.  

d) os anseios das famílias sobre alfabetização devem ser atendidos, de forma que as 

crianças, ao término da Educação Infantil, ingressem alfabetizadas no Ensino Fundamental. 

 

17ª QUESTÃO 
 

Em seu livro A Formação Social da Mente (1998, p.118), Vygotsky afirma que “o 

desenvolvimento progride de forma mais lenta e atrás do processo de aprendizado”.  

A partir de seus estudos, é correto afirmar que 

a) quando uma criança aprende a falar o nome de diferentes animais ela desenvolveu uma 

função superior. 

b) na escola, é preciso repensar a questão da imitação como algo que prejudica o 

desenvolvimento da criança. 

c) na escola, é muito importante que se planejem atividades em grupo para que se possa 

observar o nível de desenvolvimento real da criança. 

d) na escola é essencial que se dedique a observar o nível de desenvolvimento real da 

criança, para que, a partir desta medida, se planejem ações direcionadas a aprendizados de 

novos conhecimentos. 
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18ª QUESTÃO 
 

 “O que era, afinal, o professor que agora deixava seu estrado para vir e recolher os livros e 
redistribuí-los, senão um demônio menor que devia renunciar a seu poder maléfico e pôr sua 
arte a serviço de meus desejos? E como malograva cada uma de suas tímidas tentativas de 
conduzir minha escolha com uma indicação! E que enorme frustração em seu ofício de pobre 
diabo, quando já há muito tempo eu me encontrava num tapete mágico a caminho da tenda do 
último dos moicanos ou do acampamento de Konradin von Staufen.” (BENJAMIN, Walter. Rua 
de mão única. São Paulo: Brasiliense, 2012 – (Obras Escolhidas v.2), p. 117) 

 

 No fragmento de Walter Benjamin (1892-1940), pode-se observar uma crítica ao trabalho 

com a literatura na escola. Coadunam-se com essa crítica algumas perspectivas de trabalho com 

a literatura na Educação Infantil.  
 

Segundo essas perspectivas, podemos afirmar que cabe ao/à professor/a 

a) selecionar os livros a partir da capacidade de leitura das crianças, reservando aqueles mais 

caros e sensíveis às crianças maiores. 

b) trabalhar com textos instrutivos, moralizantes e que ensinem conteúdos, haja vista a função 

educativa-instrucional das instituições de educação infantil. 

c) reservar um tempo específico para ler histórias para as crianças, evitando que as crianças 

se distraiam com leituras e narrativas em outros momentos. 

d) oferecer diversas produções culturais às crianças, entendendo a literatura como um 

espaço/momento de fruição, criação, participação.  

 

 

 

19ª QUESTÃO 
 

 

No que diz respeito às relações entre Arte e Educação, especialmente quanto à formação de 

professoras/es, está em acordo com o que defendem Ostetto e Leite (2004) a seguinte afirmativa: 

a) O conhecimento artístico-cultural tem como uma de suas maiores contribuições à 

Educação tornar o árido mais palatável, fazer o difícil ficar fácil. 

b) A transgressão, mola propulsora da construção na área artística, busca expressão mais 

amena ao se adequar à normatização característica das instituições educacionais.  

c) Contemplar, estar diante da obra, fruir é essencial, e, assim, apreciar obras de arte em 

galerias, museus, teatros, palcos de danças torna-se importante. 

d) A contribuição da arte para a formação de professoras/es reside fundamentalmente no 

ensino de técnicas, para que sejam posteriormente utilizadas com as crianças. 
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20ª QUESTÃO 
 

“O desenho não é uma frase, é uma frase-feita. Da mesma forma como a frase feita, o provérbio, o 

dito, vão se fixando aos poucos, numa luta grave entre o sentimento e a sua expressão, até que, 

livres de elementos condicionais, se organizam em sua forma definitiva: também o desenho se liberta 

das fragilidades sentimentais da frase espontânea, por ser mais lento na sua luta entre a visão 

recebida ou imaginada e sua expressão gráfica. Essa luta, esta lentidão, permitem ao desenho o 

tempo, a depuração, que a frase de conversa não tem.” 

(Disponível em www.pequenidades.blogspot.com.br/2012/12/do-desenho-mario-de-andrade.html?m=1) 
 

As palavras de Mário de Andrade, expressas no texto Do desenho, de 1975, ressoam em 

estudos que ressignificam a concepção de desenho a partir da ampliação do diálogo com a arte 

(OSTETTO; LEITE, 2004).  

Nessa concepção, os desenhos das crianças  

a) são possibilidades de transbordamento, de fruição, de jogo e de prazer que, como 

linguagem, fazem parte do processo de constituição de identidade do desenhista. 

b) são compostos pelo desenho propriamente dito e por registros escritos, apontando o que 

neles está representado, de modo que possam ser decifrados por todos que os apreciem. 

c) têm signos próprios, como quaisquer outros desenhos, não sendo a palavra importante no 

processo criativo, seja como mediadora ou estruturadora. 

d) acompanham as etapas de seu desenvolvimento, e em vista de qualquer descompasso, 

estratégias devem ser empregadas, especialmente em relação ao desenho figurativo, a fim de 

minimizar riscos. 

 

 

21ª QUESTÃO 
 

 “Embora a inteligência prática e o uso de signos possam operar independentemente em crianças 

pequenas, a unidade dialética desses sistemas no adulto humano constitui a verdadeira essência no 

comportamento humano complexo.”  

(VYGOTSKY, L. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p.32) 

 

Assinale a alternativa correta, considerando os estudos de Vygotsky sobre a relação entre 

inteligência prática e o uso de signos ao longo do desenvolvimento humano. 

a) O uso de signos pelas crianças promove uma reestruturação completa de seus processos 

psicológicos, tornando-a incapaz de controlar seus movimentos na solução de problemas. 

b) A fala da criança não é tão importante quanto a ação para atingir um objetivo, observando-

se que caracterizam funções psicológicas complexas distintas. 

c) Entre uma criança que não fala e uma que fala, nenhuma diferença pode ser percebida no 

que diz respeito ao desenvolvimento da atenção. 

d) Quanto mais complexa a ação exigida pela situação e menos direta a solução, maior a 

importância que a fala adquire. 
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22ª QUESTÃO 

 “Deste modo a “bola pintada” é o dia em que “tem escola” e o “pau pintado” é o dia em que “não tem 

escola”. 

Os dias da semana de segunda a domingo, são desenhados, marcados numa única folha, a cada 

segunda-feira; 

 

e todos os dias, antes de começarmos a trabalhar, vamos ver se é mesmo dia de escola… Assim, 

todos os dias passamos um traço no dia em que estamos.  

 

Tenho sempre a preocupação de a segunda-feira continuar no mesmo papel do domingo, iniciando 

outra semana. 

 

Alguns já perceberam que a série se repete (bola, bola, bola, bola, bola, pau, pau, bola etc…) 

– Vai começar tudo outra vez… 

– É igual, né? 

Outra curiosidade que a marcação dos dias da semana desencadeou foi descobrir, contar, quantos 

dias de escola temos e quantos dias faltam para sábado e domingo.”  
 

(FREIRE, M. A paixão de conhecer o mundo. São Paulo : Paz e Terra.  2007, p. 33 e 34. Imagem adaptada.) 
 

O relato de Madalena Freire aponta uma perspectiva de trabalho com os conhecimentos 

produzidos no campo da Matemática e sua articulação aos saberes e experiências das crianças 

na Educação Infantil. No que diz respeito a essa perspectiva, considere as assertivas a seguir: 

I – O ato de contar é uma realização cultural. 

II – Marcar a passagem dos dias na escola, votar, coletar coisas para um propósito específico, 

distribuir materiais, dividir a turma em pequenos grupos são algumas maneiras de encorajar as 

crianças a pensar numericamente na Educação Infantil. 

III – O uso de jogos em grupo na escola favorece o aprendizado cooperativo e o desenvolvimento da 

autonomia e da lógica das crianças. 

IV – A construção de uma rotina de trabalho com as crianças na Educação Infantil impacta a 

construção de noções espaço-temporais no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. 
 

Estão corretas  

a) somente II e III. 

b) somente I, II e III. 

c) somente I e IV. 

d) I, II, III e IV. 
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23ª QUESTÃO 
 

 

 

 
 

Considerando os quadrinhos acima e as discussões atuais em torno da sustentabilidade e de 

uma Educação Ambiental transformadora, bem como leis e políticas públicas voltadas para a 

questão, seria INCORRETO afirmar que 

a) a Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a 

natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho e o consumo. 

b) na Educação Infantil, o trabalho em torno da sustentabilidade, em virtude das 

especificidades da faixa etária que abarca, está restrito à reciclagem, abordada, por exemplo, 

na construção de brinquedos com sucatas. 

c) a adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica 

constitui uma das áreas prioritárias para as políticas públicas da primeira infância.  

d) a sustentabilidade tem no cuidado uma premissa essencial. Cuidar é educar, envolvendo 

acolher, ouvir, encorajar, apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, 

cuidar de si, do outro, da escola, da natureza, da água, do planeta. 

 

24ª QUESTÃO 
 

Considerando a organização do trabalho pedagógico por meio de projetos, é correto afirmar 

que 

a) a aprendizagem ocorre por meio de relações significativas, na elaboração de sentidos, em 

um contexto histórico e cultural. 

b) é uma opção interessante para que o/a professor/a aborde e organize os conteúdos 

escolares previstos em um formato mais acessível às crianças na Educação Infantil. 

c) é tarefa das/os professoras/es na Educação Infantil escolher temas a serem trabalhados e 

definir antecipadamente o tempo de duração do projeto e os caminhos a serem percorridos. 

d) é importante atentar ao fato de que, na opção por essa metodologia, todos os conteúdos 

curriculares devem ser abordados no contexto de um projeto. 

(Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16492-cartilha-turma-da-

monica-cuidando-do-mundo&category_slug=outubro-2014-pdf&Itemid=30192 . Acesso em 14/11/2016) 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16492-cartilha-turma-da-monica-cuidando-do-mundo&category_slug=outubro-2014-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16492-cartilha-turma-da-monica-cuidando-do-mundo&category_slug=outubro-2014-pdf&Itemid=30192
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25ª QUESTÃO 
 

Ao final de uma brincadeira de faz de conta no pátio, com porquinhos e lobos e muita correria, 

um grupo de 12 crianças de 3 anos e suas professoras encontram uma lagartixa escondida 

embaixo de um grande papelão. Ao levantarem o papelão, a lagartixa foge rapidamente, 

surpreendendo as crianças que fazem comentários como “ela é rápida como um avião”, “tadinha, 

ela ficou com medo da gente” (Relato de uma professora). 
 

Considerando uma proposta curricular em acordo com as DCNEI (2009) e uma concepção de 

planejamento na Educação Infantil que com ela se coadune, escolha a alternativa que melhor 

define a continuidade da situação apresentada. 

a) As professoras seguem o planejamento prévio, voltando à sala e ignorando o encontro 

fortuito, uma vez que o acaso não pode intervir com a sistematização do aprendizado, 

cuidadosamente pensada a priori. 

b) As professoras propõem um desenho da lagartixa, orientando cuidadosamente as crianças 

quanto às partes do corpo da mesma, comparando-o aos corpos das crianças, para que 

possam representá-la corretamente. 

c) As professoras não intervêm de forma alguma, somente observam as interações entre as 

crianças, e entre elas e a lagartixa. Planejamentos não têm lugar frente à espontaneidade e 

improvisação que o cotidiano oferece. 

d) Professoras e crianças contemplam a fuga do animal, trocando ideias e impressões sobre 

a lagartixa e sobre outras lagartixas que já viram. Uma das crianças diz que tem um livro de 

lagartixa e as professoras pedem que ela o traga para todos verem. 
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PROVA ESCRITA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

SEGUNDA PARTE – QUESTÕES DISCURSIVAS (100 pontos) 
 

 

 

1ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 
Valor do item a: 12,5 pontos 
Valor do item b: 12,5 pontos 
 

 

 “Os projetos podem ser usados nos diferentes níveis da escolaridade, desde a educação 

infantil até o ensino médio. O que é importante considerar, a priori, é que cada um desses 

níveis possui especificidades e características peculiares que os vão distinguir em alguma 

medida: com relação ao grupo etário, à realidade circundante, às experiências anteriores dos 

alunos e dos professores.” (BARBOSA e HORN, 2008, p.71) 

 
 

a) Aponte as especificidades e características peculiares do trabalho com projetos na 

Educação Infantil.  Desenvolva sua resposta em até 15 linhas. 

 

1  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  

  

  

 

 

 

  

15  
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b) Levando em consideração as premissas básicas de um trabalho com projetos, relate o 

inicio de um projeto com crianças de 3, 4 ou 5 anos, com pelo menos dois possíveis 

desdobramentos. Desenvolva sua resposta em até 20 linhas. 

 

  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

15  

  

  

  

  

20  
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2ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando o relato e a charge apresentados, discorra sobre as relações entre tempo, 

espaço e experiência estética na Educação Infantil. Desenvolva sua resposta em até 20 linhas. 

  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

15  

  

  

  

  

20  

[...], fomos surpreendidos por uma lagarta verdinha e 

comilona. [...] enquanto a lagarta construía cuidadosamente 

seu casulo, aprendemos a esperar, a observar o tempo e o 

movimento da natureza, da pupa, que serenamente se 

preparava para nos surpreender mais uma vez. Ansiosos por 

ver a grande transformação, imaginávamos e 

interpretávamos lagartas e borboletas de muitas cores. 

Nossa imaginação foi tanta que um estranho fenômeno 

climático aconteceu: uma chuva de borboletas, “brancas, 

azuis, amarelas e pretas”, ao gosto do poema de Vinícius de 

Moraes. E quando já não esperávamos, a nossa borboleta 

saiu, corajosa, de seu casulo e nos presenteou mais uma 

vez. (Projeto Borboletas de uma turma de 3 anos/2015).  
 

O molde. Com olhos de criança. Tonucci, 1997. 
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3ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em seus vinte anos de 

promulgação, sofreu diversas alterações. Nesse sentido, a Lei nº 12.796/2013 provocou 

significativas mudanças no tocante à Educação Infantil.  

Discorra sobre os possíveis impactos da inserção da Educação Infantil na escolaridade 

obrigatória a partir dos 4 anos. Desenvolva sua resposta em até 20 linhas 

  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

15  

  

  

  

  

20  
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4ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 
Valor do item a: 10 pontos 
Valor do item b: 15 pontos 
 

Observe o relato a seguir, de uma professora de Educação Infantil do município do Rio de 

Janeiro: 
 

Em uma turma de crianças de 4 anos, de uma escola pública, a professora Vanessa está servindo o 

almoço para sua turma e convida alguns alunos para se sentar. Ela diz para João: 

__ Senta aqui, meu príncipe! 

Neste mesmo momento, uma amiga de João, também aluna da turma, diz: 

__ Professora, ele não pode ser príncipe. Não existe príncipe preto! 
 

 

a) Como o professor pode atuar na situação relatada, tendo como parâmetro as orientações 

dos documentos legais quanto às questões étnico-raciais? Desenvolva sua resposta em 

até 10 linhas. 

 

  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  
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b) Explicite três ações possíveis na sua prática pedagógica que abordem as questões das 

relações de dominação étnico-raciais. Desenvolva sua resposta em até 15 linhas. 

 

  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

15  
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