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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma 

reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. 

Caso haja algum problema, solicite a substituição deste caderno. 

Este caderno de prova objetiva contém (25) questões, sendo (10) de Língua Portuguesa e (15) de 

Conhecimentos Educacionais e Legislação,  cada uma constituída de 4 (QUATRO) alternativas de 

respostas para cada questão, sendo apenas uma alternativa correta. 

Use como rascunho a Folha de Respostas, reproduzida no final deste caderno.  

Confira se sua prova corresponde ao cargo pelo qual você optou quando realizou a inscrição. 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, 

tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico (calculadora, telefone 

celular, beep, pagers, entre outros). 

Ao finalizar a prova, transfira as respostas para a Folha de Respostas, observando o seguinte 

exemplo: 

Questão 01 – letra C 01) A) B) C) D)  

Questão 02 – letra B 02) A)         B)   C) D)  

Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos da Folha de Respostas. Não 

utilize corretivo. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS. 

Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, MESMO QUE 

UMA DELAS ESTEJA CORRETA. 

Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

Não dobre, amasse ou rasure a Folha de Respostas. ELA É A SUA PROVA.  

O candidato deverá entregar somente a FOLHA DE RESPOSTAS, devidamente preenchida e 

assinada. 

O tempo de duração da prova é de 2h30min (DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS), já incluído o tempo 

destinado à transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de 

Respostas e à assinatura da mesma. 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O MEDO DE DIZER NÃO  

Mário Quirino 

A palavra ―não‖ é uma expressão de negação, recusa e repulsa. Algumas pessoas têm 

dificuldades em negar um pedido e acabam aceitando tudo, sem mensurar as 

consequências. Uma explicação plausível é que, desde a infância, as crianças são 

incentivadas a se socializarem, estarem à disposição e serem sempre solícitas. Quando 

os pais pedem para o filho fazer uma tarefa, ele tem de realizar, assim como na escola, 

com os familiares e amigos. 

Ao longo do desenvolvimento, é comum as pessoas enraizarem esse sentimento de que 

aceitar os pedidos é uma condição para manter as relações amigáveis e serem aceitas 

pela sociedade. Geralmente, elas têm medo de decepcionar e, para isso, precisam 

agradar, se enquadrar em um grupo e em padrões impostos pela coletividade e serem 

reconhecidas. 

O filósofo Jean-Jacques Rousseau publicou um livro, em 1762, que contém a frase 

―Sabe qual é a maneira mais certa de deixar seu filho infeliz? Acostumá-lo a receber 

tudo‖. Para o filósofo, quando os pais atendem a todos os pedidos das crianças, os 

desejos crescerão e elas terão de lidar com os sentimentos de ansiedade e decepção, 

quando a vontade não for atendida. 

O trecho ainda é atual nos dias de hoje e mostra a importância do papel dos pais na 

educação dos filhos. É preciso ajudá-los a lidar com as negativas, a fim de torná-los 

adultos seguros e flexíveis. As crianças precisam ter limites e entender que os atos têm 

consequências e que não podem fazer tudo o que desejam. Dizer ―não‖ é a melhor 

forma de ensino e, mesmo que seja difícil, é um ato de amor e de contribuição para o 

desenvolvimento do filho. 

No ambiente profissional, dizer ―não‖ é essencial para não ficar sobrecarregado. Muitos 

não sabem como negar um pedido do chefe e têm dificuldades em colocar limites. O 
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medo de ser visto como incompetente ou de ser demitido faz com que alguns 

profissionais tenham receio de se posicionar e acabam ficando estressados, frustrados e 

desanimados. 

Dizer ―sim‖ a todas as atividades delegadas não é a melhor forma de mostrar 

competências e habilidades. Ao dizer ―não‖, o profissional deve fazer com que os outros 

entendam o porquê da recusa. A atitude demonstra maturidade profissional, respeito ao 

trabalho e capacidade de equilibrar as atividades. 

Para muitos, dizer ―não‖ é um desafio. A grande questão é a hora certa de recusar o 

pedido e o modo de fazê-lo. A compreensão do ―não‖ é mais aceitável quando vem 

justificada. 

No caso da criança, quando os pais explicam o porquê de ela não poder fazer algo ou 

ter um brinquedo é uma forma de ensinar que ninguém pode ter tudo. Já no ambiente 

profissional, o ―não‖ demonstra a capacidade de discernimento e de realização das 

atividades com excelência e competência. As palavras têm poder e saber usá-las é a 

melhor maneira de ser compreendido, sem ruídos. 

(Disponível em: http://www.hojeemdia.com.br/m-blogs/opinao. Acesso em: 8 mar. 2015). 

 

1) É CORRETO afirmar que o texto: 

 

A) Analisa as implicações relativas à negação na vida das pessoas e no cenário 

corporativo;  

 

B) Apresenta uma crítica centrada na forma como os pais educam seus filhos; 

 

C) Expõe uma reflexão sobre as relações de poder estabelecidas nas empresas e 

nas famílias quando é necessário o uso do não; 

 

D) Critica os gestores que abusam de seus subordinados por meio da pressão 

excessiva.  
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2) Em relação ao pensamento de Jean-Jacques Rousseau e ao ponto de vista de Mário 

Quirino, analise as proposições a seguir. 

 

I – O pensamento de Rousseau é contrário ao ponto de vista de Mário Quirino   quando 

considera-se o não em relação às crianças. 

II – Para manter o bom clima organizacional, segundo Quirino, é preciso que o não seja 

raramente usado.  

III – A cultura de dizer não vai sendo fomentada ao longo da vida de uma pessoa.  

IV– Para Quirino, no universo corporativo, há um temor em relação à forma como vai ser 

visto ou avaliado pelos superiores quando se diz um não.  

A alternativa CORRETA  é: 

 

A)  I e III são verdadeiras, II e IV são falsas; 

B)  I e IV são verdadeiras, II e III são falsas;  

C) I e II são falsas, III e IV são verdadeiras; 

 D)  I, II e III são verdadeiras, IV é falsa.  

 

3) Em Quando os pais pedem para o filho fazer uma tarefa, ele tem de realizar, assim 

como na escola, com os familiares e amigos, a oração destacada é classificada como 

subordinada: 

A) Adverbial causal; 

 

B) Adverbial temporal; 

 

C) Substantiva subjetiva; 

 

D) Substantiva predicativa. 
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4)  Analise a estrutura a seguir.  

 

 

 

Sobre os termos destacados, é CORRETO afirmar: 

A) Ambos estão relacionados à mesma palavra, que é filhos;  

 

B) O primeiro termo los se refere a filhos e o segundo termo se refere a adultos; 

 

C) Ambos estão relacionados à mesma palavra, que é pais;  

 

D) O primeiro termo los se refere a negativas  e o segundo termo se refere a  

adultos. 

 

As questões 5 e 6 devem ser respondidas com base no fragmento a seguir. 

 

 

 

5) O conectivo e expressa o sentido de: 

 

A) Concessão; 

 

B) Alternância; 

 

C) Consequência; 

 

D) Adição. 

 

 

 

É preciso ajudá-los a lidar com as negativas, a fim de torná-los adultos seguros e 

flexíveis. 

Algumas pessoas têm dificuldades em negar um pedido e acabam aceitando 

tudo, sem mensurar as consequências. 
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6) Sobre a palavra mensurar, é CORRETO afirmar que ela foi usada no texto de forma: 

 

A) Denotativa; 

 

B) Conotativa; 

 

C) Figurada; 

 

D) Literária. 

 

 

7) Sobre as conclusões de Quirino, pode-se afirmar: 

 

A) Quando diz não, o profissional demonstra falta de ousadia profissional e certa 

incapacidade técnica;  

 

B) Ao explicar a razão de um não, o profissional passa a transitar pelo campo das 

desculpas, o que em uma empresa não é aceitável; 

 

C) Ao ensinar às crianças a razão de um não, os pais mostram que não é possível ter 

tudo; 

 

D) O aconselhável, no caso de gestores mais intransigentes, é o profissional discutir 

as tarefas propostas, mas cumpri-las.  
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8) Analise o fragmento a seguir. 

 

 

 

 

Considerando o princípio da sinonímia, são sentidos possíveis para a palavra destacada: 

 

A) Aceitável e admissível; 

 

B) Razoável e ratificada; 

 

C) Aceitável e retificada; 

 

D) Ratificada e admissível. 

 

 

9) Na estrutura     O filósofo Jean-Jacques Rousseau publicou um livro, em 1762, que 

contém a frase “Sabe qual é a maneira mais certa de deixar seu filho infeliz?,  o 

pronome destacado pode  ser corretamente substituído por;  

 

A) As quais; 

B) Aos quais; 

C) Do qual; 

D) O qual. 

 

 

Uma explicação plausível é que, desde a infância, as crianças são incentivadas a 

se socializarem, estarem à disposição e serem sempre solícitas. 
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10)  Analise a charge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       (https://www.google.com.br. Acesso em: 10 mar. 2015) 

 

Sobre ela, pode-se afirmar que: 

 

A) O aluno utiliza uma variante desprestigiada da língua, que não é usada na escola, 

por isso a professora não compreendeu o que ele disse;  

 

B) A professora não compreendeu o que foi dito pelo aluno, pois a linguagem usada 

por ele está baseada em gírias;  

 

C) O uso de um padrão não culto na escola provoca a incompreensão das 

mensagens veiculadas em seu meio; 

 

D) A linguagem usada pelo aluno é informal e marcada por diferenças regionais, o 

que leva a não clareza e consequente incompreensão.  
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CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS E LEGISLAÇÃO 

 

11) A educação brasileira hoje é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9394/96), a qual define as obrigações educativas nas esferas nacional, 

estadual e municipal. No tocante às esferas estadual e municipal, algumas obrigações 

são compartilhadas.  

 

A alternativa que contempla a obrigação de ambas as esferas, estadual e municipal, é: 

 

 
A) Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

 

B) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema 

federal de ensino e o dos territórios; 

 

C) Coordenar a política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e 

sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às 

demais instâncias educacionais; 

 

D) Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre 

este nível de ensino. 
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12)Boa parte das crianças pequenas brasileiras enfrentam um cotidiano bastante 

adverso que as conduz desde muito cedo a precárias condições de vida e ao trabalho 

infantil, ao abuso e exploração por parte de adultos. Outras crianças são protegidas de 

todas as maneiras, recebendo de suas famílias e da sociedade em geral todos os 

cuidados necessários ao seu desenvolvimento. Essa dualidade revela a contradição e o 

conflito de uma sociedade que não resolveu ainda as grandes desigualdades sociais 

presentes no cotidiano.  

(BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 

curricular nacional para a educação infantil: Introdução Brasília: MEC/SEF, 1998. p. 21.) 
 
 
A alternativa que NÃO contempla os pressupostos do texto acima é: 
 
 

A) As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que 

sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio; 

 

B) Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e 

estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil e de seus 

profissionais;  

 

C) A criança tem no Estado um ponto de referência fundamental, apesar da 

multiplicidade de interações sociais que estabelece com outras instituições 

sociais; 

 

D) A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de 

uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 

determinada cultura, em um determinado momento histórico. 
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13) O caminho a ser percorrido na construção da inteligência humana concebe a 

evolução da criança de 0 a 2 anos como fundamental para se estabelecer as bases das 

principais categorias que possibilitam organizar a sua experiência na construção do 

mundo objetivo, espacial, causal e temporal. Neste sentido, os esquemas desenvolvidos 

nessa etapa do desenvolvimento humano favorecem as primeiras formas de 

pensamento e expressão que podem ser aplicados a diferentes objetos em diferentes 

contextos.  

(CONTAGEM. A criança, o cuidado e as relações. Contagem: Prefeitura Municipal de Contagem, 2012. 
Volume 3.) 

 
Os esquemas a que o texto se refere se dão no período: 
 

A) Sensório-motor; 

B) Formal; 

C) Pré-operatório; 

D) Operatório concreto. 

 
 
14) As crianças precisam conhecer e significar o mundo em que vivem, descobrindo 

como ocupar um lugar singular nele, construindo sua identidade e se diferenciando do 

outro. Esse processo se dará por meio das interações estabelecidas com os adultos e 

com outras crianças, da imitação, da repetição, da exploração, da experimentação, do 

brincar, da afetividade, do aconchego e dos cuidados básicos de saúde, alimentação, 

higiene e segurança. Nesse processo, a criança, ainda dependente do adulto para sua 

sobrevivência, vai estabelecendo um vínculo afetivo com quem cuida dela, a partir de 

um diálogo ainda não-verbal, mas que está marcado por gestos, expressões e toques 

que darão sentido às ações da criança. Assim, o cuidado e as relações que os adultos 

estabelecem com as crianças serão mediadores do seu desenvolvimento.  

(CONTAGEM. A criança, o cuidado e as relações. Contagem: Prefeitura Municipal de Contagem, 2012. 
Volume 3.) 
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Considerando as condições apontadas na concepção acima, assinale (V) para 

Verdadeiro e (F) para Falso, quando o cuidar está relacionado à responsabilidade da 

escola. 

 

(    ) O cuidar é algo natural e instintivo. 

(    ) O cuidar deve ser feito de forma planejada e intencional.  

(    ) O cuidar não precisa de reflexão ou formação para ser realizado. 

(    ) O cuidar é condição fundamental para o desenvolvimento pleno e integral da 

pessoa humana. 

(    ) O cuidar pressupõe a preocupação com o outro, a ideia de interação entre quem 

cuida e quem é cuidado, que se humanizam nesse processo, revelando 

inquietação e responsabilidade. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

A)  V, F, V, F, V; 
 

B)  F, V, V, V, F; 
 

C)  F, V, F, V, V;  
 

D) V, F, F, V, F.  
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15)Ao ingressar na instituição de Educação Infantil, a criança se depara com um 

universo social diferente daquele que ela tem na sua família. Nesse espaço, ela vai 

estabelecer novas relações e interações, ampliando seus conhecimentos a respeito de si 

e dos outros. Nesse novo meio, as possibilidades de contatos diversificados se 

expandem, sendo necessária a adaptação ao novo ambiente e a construção, com (os) 

(as) profissionais da Educação Infantil e com as outras crianças, de vínculos diferentes 

daqueles estabelecidos com os familiares.  

A respeito das novas experiências da criança na Educação Infantil, pode-se afirmar: 

  

I. Esse convívio é importante para o desenvolvimento da criança, pois promove 

novas experiências e vivências culturais, permitindo a construção de novos 

hábitos, atitudes e valores. 

II. Essa relação ocorre sem conflitos e deve ser tratada, no contexto educativo da 

Educação Infantil, como mais um conteúdo para educar e disciplinar para a vida 

em sociedade.  

III. A diversidade de parceiros e experiências limita uma ação compartilhada na qual 

a criança pequena acaba por desempenhar ações que parecem estar além de 

suas capacidades. 

IV. As crianças, quando interagem com outras de idades diferentes, se diferenciam 

do outro, construindo suas identidades e adquirindo níveis crescentes de 

independência e autonomia. 

 
Estão CORRETAS apenas: 
 

A) I e II; 

B) II e III; 

C) III e IV. 

D) I e IV; 
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16) Na discussão sobre currículo, um primeiro aspecto é entender o significado desse 

termo e o que estamos querendo dizer ao pensar essa questão na escola. Na produção 

teórica sobre currículo, encontramos diferentes significados dados a essa palavra ao 

longo dos tempos. Etimologicamente, a palavra currículo significa movimento 

progressivo ou carreira, deriva do latim ―currus‖, carro, carruagem, local em que se corre. 

O termo currículo apontaria então para o caminho, a direção, a orientação de um 

percurso para atingir determinados objetivos. Entretanto, hoje percebemos que essa é 

uma maneira muito limitada de se pensar o currículo, pois consiste apenas em concebê-

lo como um programa de curso. 

(CONTAGEM. Discutindo o currículo da educação infantil de Contagem/Prefeitura Municipal de Contagem. 
Contagem: Prefeitura Municipal de Contagem, 2012. Volume 1.) 

 

Considerando a concepção do texto acima sobre currículo, a alternativa CORRETA é: 

 

A) O currículo deve refletir as certezas que a equipe pedagógica tem para o 

desenvolvimento dos seus alunos; 

 

B) O currículo deve ser marcado pela homogeneidade e singularidade das 

concepções e propostas pedagógicas; 

 

C) O currículo deve ser acompanhado das ideias de ordem, unidade, formalização, 

plano, método, controle, disciplina; 

 

D) O currículo não é algo pronto e acabado, mas traduz as necessidades, anseios, valores 

e princípios daqueles que estão envolvidos com o processo educativo: 

profissionais, famílias e crianças.  
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17) Os direitos da criança constituem hoje o paradigma para o relacionamento social e 

político com as infâncias do país. Desse modo, as crianças são inseridas no mundo dos 

direitos humanos, e são definidos não apenas o direito fundamental da criança à 

provisão e à proteção, como também seus direitos fundamentais de participação na vida 

social e cultural, de ser respeitada e de ter liberdade para expressar-se individualmente. 

 

Os pontos que trouxeram perspectivas orientadoras para o trabalho na organização 

curricular da Educação Infantil são: 

 

I. A violação da dignidade da criança.  

 

II. O atendimento ao direito da criança na sua integralidade. 

 

III. A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo à parte do 

processo educativo. 

 

IV. O combate ao racismo e às discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico-

raciais e religiosas. 

 

V. O conhecimento das culturas que constituem o espaço escolar, a riqueza das 

contribuições familiares e da comunidade, suas crenças e manifestações. 

 
Estão CORRETAS apenas: 
 

A) II, IV e V. 

B) I, II e III; 

C) I, III e IV; 

D) II, III e IV; 
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18) _____________ criou os ―jardins de infância‖ os quais eram organizados em torno 

da manipulação livre dos brinquedos. Para ele, as brincadeiras eram oportunidade para 

as crianças compreenderem o mundo e a vida. Desse modo, dizia que quando a criança 

se põe a imitar ela está, na verdade, tentando compreender. Ela mia como um gatinho, 

nada como um peixe, mas é, em princípio, um pensamento inconsciente na tentativa de 

compreendê-los. Outro aspecto destacado por ele é de que a liberdade da criança para 

expressar-se possibilita a ela representar elementos que a impressionam, que chamam 

sua atenção. Ele elenca, então, dois tipos de imitação: livre e a partir de modelos. 

(KISHIMOTO , Tizuko Morchida. (Org.). O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira, 2008. In: CONTAGEM. A 

criança, o brincar e as brincadeiras. Prefeitura Municipal de Contagem. 2012. Volume 2.) 

 
 
A alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna é: 

 

A) Piaget; 

 

B) Freinet; 

 

C) Froebel; 

 

D) Montessori. 
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19) Aparecida é professora de crianças na educação infantil e, de acordo com os 

fundamentos didático-pedagógicos que orientam o currículo na Instituição onde ela atua, 

vem priorizando nas atividades cotidianas o desenvolvimento de capacidades de 

natureza física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção 

social. 

 

A capacidade de ordem estética está associada à possibilidade de: 

 

A) Construção de valores que norteiam a ação das crianças; 

 

B) Produção artística e apreciação desta produção oriunda de diferentes culturas; 

 

C) Apropriação das potencialidades corporais, do uso do corpo na expressão das 

emoções; 

 

D) Construção da autoestima, às atitudes no convívio social, à compreensão de si 

mesmo e dos outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PMC – EDITAL Nº 01/2015 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CÓDIGO - 201                          CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

                 ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC                                   18 
 

20)O artigo 29 da Lei nº 9394/96 estabelece que a educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 

(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 

a ação da família e da comunidade. 

 

Tendo presente essa formulação, é possível depreender a importância de a escola 

desenvolver, nessa etapa da Educação Básica, práticas educativas que: 

 
A) Propiciam longos períodos de espera entre um cuidado e outro, sem que a 

singularidade e individualidade de cada criança seja respeitada; 

 

B) Concebem que as necessidades emocionais da criança pequena precisam ser 

atendidas por professores que deveriam atuar como substitutos maternos; 

 

C) Compreendem os cuidados como aqueles referentes à proteção, saúde e 

alimentação, incluindo as necessidades de afeto, interação, estimulação, 

segurança e brincadeiras que possibilitem a exploração e a descoberta; 

 

D) Privilegiam os cuidados físicos, partindo de concepções que compreendem a 

criança pequena como carente, frágil, dependente e passiva, e que levam à 

construção de procedimentos e rotinas rígidas, dependentes todo o tempo da 

ação direta do adulto. 
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21) Sobre a organização da Educação Infantil, marque (V) para Verdadeiro e (F) para 

Falso. 

 

(    ) O processo de avaliação se dará mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental. 

 

(    ) A carga horária mínima anual será de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um 

mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional. 

 

(    ) O atendimento à criança será de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o 

turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral. 

 

(    ) O controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar deverá exigir a 

frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas. 

 

(    ) A expedição de documentação permitirá atestar os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

 
 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

A) V, V, V, V, V; 
  

B) V, F, F, F, V; 
 

C) F, V, V, V, F;  
 

D) F, F, F, F, V.  
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22)Segundo o Referencial Curricular para a Educação Infantil (1998, p. 77), ―O trabalho 

com a diversidade e o convívio com a diferença possibilitam a ampliação de horizontes 

tanto para o professor quanto para a criança. Isto porque permite a conscientização de 

que a realidade de cada um é apenas parte de um universo maior que oferece múltiplas 

escolhas. Assumir um trabalho de acolhimento às diferentes expressões e 

manifestações das crianças e suas famílias significa valorizar e respeitar a diversidade, 

não implicando a adesão incondicional aos valores do outro. Cada família e suas 

crianças são portadoras de um vasto repertório que se constitui em material rico e farto 

para o exercício do diálogo aprendizagem com a diferença, a não discriminação e as 

atitudes não preconceituosas.‖ 

 

A partir das considerações acima, analise as assertivas a seguir e identifique o princípio 

que NÃO contempla a relação família-escola. 

 

 

A) Considerar o conhecimento e a cultura das famílias como parte integrante do 

processo educativo; 

 

B) Manter uma imagem de família idealizada, hegemônica que valoriza e investe na 

construção de uma educação de qualidade e igualitária; 

 

C) Manter canais abertos de comunicação entre as instituições, permitindo uma 

cooperação significativa e enriquecedora para ambos; 

 

D) Considerar a família uma instituição plural, que apresenta diferentes 

composições, dinâmica, na qual emergem sentimentos, necessidades e 

interesses nem sempre coesos. 
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23)A Escola Inclusiva é uma tendência internacional no mundo contemporâneo. Nesse 

sentido, a Escola Inclusiva é aquela que abre espaço para todas as crianças, que 

desenvolve uma pedagogia centrada na criança, que é capaz de educá-las, sem 

discriminação, respeitando suas diferenças e que dê conta de oferecer respostas 

adequadas às suas necessidades e demandas. 

(BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 

curricular nacional para a educação infantil: Volume 1: Introdução  — Brasília: MEC/SEF, 1998. 

Disponível em: <http//portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei  volume 1.pdf>(adaptado)) 

 
 
Diante do exposto e sob uma perspectiva inclusiva, é necessário que o (a)s profissionais 

da educação infantil: 

 

I. Evitem laços afetivos com as crianças. 

 

II. Reconheçam a criança como ser social, sujeito de direitos e produtora de cultura. 

 

III. Separem as crianças com necessidades especiais na hora da brincadeira. 

 

IV. Aceitem o choro da criança como manifestação de seus sentimentos, procurando 

compreender suas razões. 

 

V. Combatam atitudes discriminatórias como no caso de crianças rejeitadas pelos 

colegas pela cor da pele, pelo cabelo crespo, por ser gorda, por usar óculos ou 

outros, acolhendo e ouvindo essas crianças e organizando propostas para tratar 

do assunto com todas as crianças. 
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Estão CORRETAS apenas as proposições que se afirmam em: 
 

A) I, II e III; 
 

B) III, IV e V; 
 

C) II, III e IV; 
 

D) II, IV e V. 
 

 
 
 
24) É muito comum na educação infantil, principalmente nos berçários, algumas práticas 

educativas que simplesmente suprimem o movimento das crianças, impondo-lhes 

rígidas restrições posturais, na intenção de garantir uma atmosfera de ordem e de 

harmonia no ambiente escolar. Isso pode ser traduzido, por exemplo, na imposição de 

longos momentos de espera em que os bebês são mantidos no berço, no carrinho ou 

em espaços cujas limitações os impedem de expressar-se ou explorar seus recursos 

motores.  

(BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 

curricular nacional para a educação infantil: Conhecimento de mundo — Brasília: MEC/SEF, 1998. 

Disponível em: <http//portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume 3.pdf>( adaptado)) 

 

A falta de compreensão da importância do movimento para o saudável desenvolvimento 

infantil pode trazer muitos prejuízos ao bebê. Para combater estes prejuízos, os 

professores precisam abandonar a crença de que: 

A) O movimento impede a concentração e a atenção, atrapalhando a aprendizagem; 

B) O movimento é bom para o desenvolvimento infantil; 

C) O movimento e os gestos possibilitam o pensamento e a manutenção da atenção; 

D) O movimento amplia as possibilidades de expressão da criança e de suas 

iniciativas próprias. 
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25) O trabalho com as Artes Visuais na educação infantil requer profunda atenção no 

que se refere ao respeito das peculiaridades e esquemas de conhecimento próprios a 

cada faixa etária e nível de desenvolvimento. Isso significa que o pensamento, a 

sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a cognição da criança devem ser 

trabalhadas de forma integrada, visando a favorecer o desenvolvimento das 

capacidades criativas das crianças. 

(BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 

curricular nacional para a educação infantil: Volume 3: Brasília: MEC/SEF, 1998. p. 91.) 

 

 

Tendo em vista os pressupostos do Referencial Curricular Nacional para a educação 

infantil (1998), o trabalho de Artes Visuais a ser desenvolvido com as crianças de 0 a 3 

anos tem como objetivo: 

 

A) Fazer com que as crianças se interessem pelas próprias produções, pelas de 

outras crianças e pelas diversas obras artísticas com as quais entrem em contato, 

ampliando seu conhecimento do mundo e da cultura; 

B) Usar obras de arte para desenvolver a linguagem gráfica do desenho, da pintura, 

da modelagem, da colagem, da construção, para o cuidado e o respeito pelo 

processo de produção e criação; 

C) Ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes objetos 

e materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de 

manuseio e entrando em contato com formas diversas de expressão artística; 

D) Utilizar a colagem e a modelagem sobre diferentes superfícies para ampliar a sua 

produção artística e de comunicação. 

 

 



 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PMC – EDITAL Nº 01/2015 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CÓDIGO - 201                          CARGO: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

                 ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC                                   24 
 

 

FOLHA DE RASCUNHO DE GABARITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contagem, 12 de abril de 2015. 
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