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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra “responsabilidade” (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com a Lei 8.069 de 1990, no Estatuto da 

criança e do Adolescente-ECA. O Artigo 4º relata os 

direitos básicos da criança e do adolescente, dentre 

eles, podemos destacar:  

 

A) À educação, à proteção e a cultura; 

B) À educação, à profissionalização e a cultura; 

C) À educação, à comunicação e a cultura; 

D) À educação, o acesso à tecnologia e a cultura; 

 

22) Em 1998, o MEC publicou o Referencial Curricular 

para a Educação Infantil/RCNEI. O documento é 

composto de três volumes que apresentam propostas 

curriculares para a educação infantil. Relacione a 1ª 

coluna com a 2ª de acordo com as características de 

cada volume.  

 

( 1 ) Volume 01 

( 2 ) Volume 02 

( 3 ) Volume 03 

 

(  ) Trata sobre os eixos e temas que podem ser 

trabalhados na educação infantil. 

(   ) Trata dos processos de construção da identidade e da 

autonomia das crianças.  

(   ) Trata sobre as reflexões  sobre as creches e pré-

escolas brasileira, a infância e a profissionalização 

dos educadores. 

 

Depois da relação entre as colunas, marque a alternativa 

correta: 

 

A) 3, 2, 1 

B) 1,  2, 3 

C) 2, 1, 3 

D) 1, 3, 2 

 

23) Nas discussões apontadas por Oliveira, 2012, 

mostravam que na segunda metade do século XIX, 

houve muitas críticas aos jardins de infância, pois 

para o Legislativo eles tinham o objetivo da caridade 

e destinavam-se aos mais pobres, e não deveriam 

ser mantidos pelo poder público. Surgiram muitas 

críticas aos jardins de infância e não alcançava as 

iniciativas de adotá-los como modelos para a 

educação de crianças ricas. Assim, foram criados em 

1875, no Rio de Janeiro, e em 1877, em São Paulo, 

os primeiros jardins de infância sob os cuidados de: 

 

A) Entidades ligadas à igreja; 

B) Entidades privadas; 

C) Entidades oriundas dos movimentos sociais 

D) Entidades conveniadas com o Estado. 

24) Complete as lacunas com as tendências 

considerando a caracterização das mesmas.  
 

A- ____________________está ligada à própria gênese 

da educação pré-escolar. Surge no século XVIII, num 

contexto de grandes transformações sociais em que 

as instituições passaram a ser questionadas, 

inclusive a escola. Destacam-se como princípios 

básicos da Escola Nova: a valorização dos interesses 

e necessidades da criança; a defesa da ideia do 

desenvolvimento natural; a ênfase no caráter lúdico 

das atividades infantis; a crítica à escola tradicional 

(seus objetivos estão calcados na aquisição de 

conteúdos); e a consequente prioridade dada pelos 

escolanovistas ao processo de aprendizagem. 

B-  _______________________: a criança é sujeito que 

pensa e a pré-escola o lugar de tornar as crianças 

inteligentes. Jean Piaget é o principal nome dessa 

tendência. Como epistemólogo Piaget (1896-1980) 

investiga o processo de construção do conhecimento. 

Ele utiliza nas suas investigações, o “método clínico” 

que permite o conhecimento de como a criança 

pensa e de como constrói as noções sobre o mundo 

físico e social. Nessa construção, as concepções 

infantis (hipóteses) combinam-se às informações 

provenientes do meio, na medida em que o 

conhecimento não é concebido apenas como 

espontaneamente descoberto pela criança, nem 

como transmitido mecanicamente pelo meio exterior 

ou pelo adulto, mas como resultado dessa interação 

onde o sujeito é sempre ativo. 

C- ___________________________ está baseada na 

obra de Celestin Freinet (1896-1966) que foi criador, 

na França, do movimento da escola moderna, que 

atinge atualmente professores em muitos países, 

inclusive no Brasil. Considerando o trabalho como 

atividade básica do homem, questiona as tarefas 

escolares (repetitivas e enfadonhas) opostas aos 

jogos (atividades lúdicas, recreio etc.) que visam em 

geral, amenizar a opressão advinda do trabalho. 
  

A alternativa que completa as afirmações A, B e C 

respectivamente é: 
 

A) Tendência crítica, Tendência romântica, Tendência 

cognitiva. 

B) Tendência romântica, Tendência cognitiva, 

Tendência crítica. 

C) Tendência romântica, Tendência crítica, Tendência 

cognitiva. 

D) Tendência cognitiva, Tendência crítica, Tendência 

romântica. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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25) As pressões dos movimentos feministas e de 

movimentos sociais de lutas por creches 

possibilitaram a conquista 

na,__________________________________, do 

reconhecimento da educação em creches e pré-

escolas como um direito da criança e um dever do 

Estado a ser cumprido nos sistemas de ensino.  

 

Para preencher a lacuna em branco, seria: 

 

A) Lei de Diretrizes e Bases de 1996 

B) Luta dos movimentos sociais; 

C) Constituição Federal de 1988; 

D) Leis de proteção à criança e ao adolescente.  

 

26) Segundo (ALMEIDA 1994, p.41): 

 

A educação lúdica, na sua essência, além de contribuir e 

influenciar na educação da criança e do adolescente, 

possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento 

permanente, integra-se ao mais alto espírito de uma 

prática democrática enquanto investe numa produção 

séria do conhecimento. A sua prática exige a participação 

franca, criativa, livre, crítica, promovendo a 

_____________________e tendo em vista o forte 

compromisso de transformação e modificação do meio. 

 

O espaço em branco na citação deve ser completado por: 

 

A) Aprendizagem significativa 

B) Prática docente 

C) Interação social 

D) Sequência didática 

 

27) De acordo com Friedmann (2012, p. 46), os estudos 

têm avançado e hoje fala-se em “atividade lúdica”, 

isto é, a postura do educador com relação a todas as 

atividades propostas, perpassando tempos e 

espaços predefinidos para o brincar. Assumir uma 

atividade lúdica significa: 

 

A) Aprender e incorporar as linguagens expressivas das 

crianças e adotar essa postura em todos os 

conhecimentos e atividades.  

B) Atender uma necessidade imediata do professor, 

pois a mesma proporciona uma interatividade entre 

as crianças e professores e promove a aprendizagem 

de forma significativa. 

C) Focar o planejamento em momentos lúdicos e em 

momentos de aprendizagens. 

D) Organizar uma proposta pedagógica baseada 

somente em atividades lúdicas. 

28) De acordo com a perspectiva sociointeracionista, o 

papel do adulto é de suma importância no 

desenvolvimento infantil, pois proporciona várias 

interações, EXCETO: 

 

A) Experiências diversificadas e enriquecedoras 

B) Fortalecimento da autoestima 

C) Desenvolvimento de capacidades 

D) Ampliação da linguagem cultural 

 

29) De acordo com Bassedas, Huguet e Solé (1999) a 

educação infantil possui finalidades que precisa ser 

explicitadas nas propostas curriculares e nas práticas 

educativas. Essas finalidades referem-se à 

potencialização e ao desenvolvimento das 

capacidades das crianças, tendo como meta o 

respeito à diversidade, a compensação das 

desigualdades sociais e a preparação para a escola 

obrigatória. A educação infantil, nesta perspectiva, 

deve propor uma relação com os primeiros anos do 

ensino fundamental, além de propiciar à criança: 

 

A) O acesso aos conhecimentos 

B) Possibilidades de interações 

C) Conquista da autonomia 

D) Desenvolvimento da linguagem por meio dos 

símbolos.  

 

30) De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil é considerada Educação 

Infantil em tempo parcial, a jornada de, no mínimo, 

_______________horas diárias e, em tempo integral, 

a jornada com duração igual ou superior a 

______________ horas diárias, compreendendo o 

tempo total que a criança permanece na instituição.  

 

As palavras que completam as lacunas em branco são 

respectivamente: 

 

A) Quatro e sete 

B) Quatro e oito 

C) Quatro e cinco 

D) Quatro e nove 

 

31) Quando a aquisição do conhecimento resulta da 

construção contínua que se processa mediante a 

interação entre o sujeito e o objeto, a prática de 

ensino é denominada: 

 

A) Positivista. 

B) Construtivista. 

C) Inatista. 

D) Empirista. 
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32) Analise as propostas:  

 Proporcionar uma relação viva com os 

conhecimentos, crenças e valores, concepções de 

mundo  e as memórias do seu povo; 

 Reafirmar a identidade étnica e a língua materna 

como elementos de constituição das crianças; 

 Dar continuidade à educação tradicional oferecida na 

família a articular-se às práticas socioculturais de 

educação e cuidados coletivos da comunidade.  

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil as propostas pedagógicas descritas 

acima, são voltadas para: 

 

A) Crianças quilombolas 

B) Crianças indígenas 

C) Crianças ribeirinhas 

D) Crianças filhos de agricultores familiares 

 

33) A rotina representa, também, a estrutura sobre a qual 

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. A 

apresentação de novos conteúdos às crianças requer 

sempre as mais diferentes estruturas didáticas, 

desde contar uma nova história, propor uma técnica 

diferente de desenho até situações mais elaboradas, 

como, por exemplo, o desenvolvimento de um 

projeto, que requer um planejamento cuidadoso com 

um encadeamento de ações que visam a 

desenvolver aprendizagens específicas. Estas 

estruturas didáticas contêm múltiplas estratégias que 

são organizadas em função das intenções educativas 

expressas no projeto educativo, constituindo-se em 

um instrumento para o planejamento do professor. 

Podem ser agrupadas em três grandes modalidades 

de organização do tempo. São elas:  

 

A)  Atividades dirigidas e projetos de trabalhos. 

B)  Atividades permanentes, sequência de atividades e 

projetos de trabalho. 

C)  Projetos de trabalho e sequência de atividades. 

D) Projetos de trabalho e atividades permanentes e 

dirigidas. 

 

34)  O livro de romance intitulado “Dom Casmurro” é uma 

obra de grande relevância para a literatura do Brasil, 

utilizado até hoje como referência bibliográfica para o 

vestibular por algumas universidades, esse livro foi 

escrito por: 

 

A) Guimarães Rosa. 

B) Graciliano Ramos. 

C) Machado de Assis. 

D) Mário de Andrade. 

35)  Analise: 

 

(1) Piripiri. 

(2) Floriano. 

(3) Parnaíba. 

(4) Campo Maior. 

 

Refaça a ordem das cidades piauienses acima, iniciando 

pela cidade que possui a maior população até a que 

possui a menor população.  

 

A) 3-1-2-4. 

B) 1-3-4-2. 

C) 1-2-4-3. 

D) 3-4-1-2. 

 

36) O Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil sugere que a oralidade, a leitura e a escrita 

sejam trabalhadas de forma integrada e 

complementar, potencializando-se os diferentes 

aspectos que cada uma dessas linguagens solicita 

para as crianças. Para as crianças de quatro a seis 

anos, os conteúdos são apresentados em três 

blocos, são eles: 

 

A) Falar e escutar; Práticas de leitura; e Práticas de 

escrita. 

B) Falar; Brincar; e Dançar. 

C) Falar e escutar; Brincar e dançar; Escrever e ler; 

D) Falar; Escrever e ler; e Raciocinar. 

 

37) A Lei Nº 9.394/96 estabelece que a educação 

abranja os processos formativos que se 

desenvolvem: 

 

I. na vida familiar; 

II. na convivência humana;  

III. no trabalho; 

IV. nas instituições de ensino e pesquisa;  

V. nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I, II e V estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III, e V estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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38) Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 

2º artigo, da Lei nº 9.394/96: 

 

A) A educação é dever exclusivo do Estado, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

B) A educação é dever exclusivo da família, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

C) A educação, dever da família e do Estado, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

D) A educação é dever exclusivo da sociedade, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu pré.paro para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

 

39) Uma brincadeira educativa é caracterizada: 

 

A) Pela sua consistência tradicionalista na educação. 

B) Pela ação somente do professor. 

C) Pela ação lúdica com fins pedagógicos. 

D) Pela inexistência da ação lúdica. 

 

40) No início de sua história, é sabido pelos 

pesquisadores, que no estado do Piauí existiam 

diversas etnias indígenas. Somente na segunda 

metade do século XVII a colonização do estado 

começou a ser efetivada com a chegada dos: 

 

A) Navegantes espanhóis. 

B) Holandeses e de seus escravos. 

C) Colonos que vieram dos Amazonas e do Acre. 

D) Colonos que vieram da Bahia e de São Paulo. 

 

41) Assinale a alternativa incorreta: 

 

São entendidos na educação infantil como “recursos 

materiais”: 

 

A) Tintas e pinceis. 

B) Massa de modelar. 

C) Lápis de cor. 

D) Música e dança. 

42) Contemplar o cuidado na esfera da instituição da 

educação infantil significa compreendê-lo como parte 

integrante da educação, embora possa exigir 

conhecimentos, habilidades e instrumentos que 

extrapolam a dimensão pedagógica.  
 

(In: Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil; Vol. 1; p. 24) 
 

Com a leitura do trecho acima é possível concluir que: 

 

A) As atitudes e procedimentos de cuidado não são 

influenciadas por crenças e valores em torno da 

saúde, da educação e do desenvolvimento infantil de 

cada educador. 

B) Cuidar significa a desvalorização do ajudar a 

desenvolver capacidades. 

C) Cuidar de uma criança em um contexto educativo 

demanda a integração de vários campos de 

conhecimentos e a cooperação de profissionais de 

diferentes áreas. 

D) A base do cuidado humano é não compreender como 

ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. 

 

43) No mês de Julho de 2016, o deputado federal 

Rodrigo Maia, assumiu o cargo de: 

 

A) Ministro da Cultura. 

B) Vice-presidente da Câmara dos Deputados. 

C) Presidente da Câmara dos Deputados. 

D) Ministro da Educação. 

 

44) Neste mês de agosto de 2016, a cidade brasileira do 

Rio de Janeiro, recebeu os Jogos Olímpicos. A 

realização dos jogos no Brasil, traz para os atletas 

brasileiros a probabilidade de ganhar medalhas no 

seu país. São atletas medalhistas olímpicos 

brasileiros: 

 

(__) Arthur Zanetti (ginástica artística); 

(__) Mayra Aguiar (judô); 

(__) Guilherme Pessoa (hipismo). 

 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as 

falsas: 

 

A) F-F-V. 

B) F-F-F. 

C) V-F-F. 

D) V-V-F. 
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45) O Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil afirma sobre o desenvolvimento da linguagem 

escrita: 

 

(__) A concepção de aprendizagem da linguagem escrita 

com base nas ideias e hipóteses que as crianças 

constroem ao tentar compreendê-la foi desenvolvida 

com base nos trabalhos e pesquisas de Emília 

Ferreiro e Ana Teberosky, entre outros, a partir da 

década de 70; 

(__) As crianças elaboram uma série de ideias e hipóteses 

provisórias antes de compreender o sistema escrito 

em toda sua complexidade; 

(__) Sabe-se que as hipóteses elaboradas pelas crianças 

em seu processo de construção de conhecimento 

são idênticas em uma mesma faixa etária, porque 

elas têm o mesmo do grau de letramento. 

 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as 

falsas: 

 

A) F-V-V. 

B) F-V-F. 

C) V-F-F. 

D) V-V-F. 

 

46) No que concerne à avaliação na Educação Infantil: 

 

A) Destina-se a obter informações e subsídios capazes 

de favorecer o desenvolvimento das crianças e 

ampliação de seus conhecimentos, ou seja, inferir e 

comparar esse desenvolvimento, para que a 

avaliação torne-se um fator primordial no fazer 

educativo. 

B) No acompanhamento do desenvolvimento infantil, 

sendo conduzida de modo a fortalecer a prática 

docente no sentido de entender que avaliar a 

aprendizagem e o desenvolvimento infantil implica 

sintonia com o planejamento e o processo de ensino. 

C)  Os métodos e os instrumentos de avaliação utilizada 

na educação infantil devem assumir um papel de 

extrema importância, pois contribuem para a reflexão 

necessária por parte dos pais que fazem parte do 

processo de ensino. 

D) O processo avaliativo realizado em sala de aula pode 

ser entendido como elemento essencial do 

planejamento escolar, pois revelar as principais 

necessidades e avanços dos alunos, nas suas 

relações com o ensino e a aprendizagem. 

47) Uma das formas de avaliação na educação infantil é 

elaboração de coleções individuais ou coletivas, que 

organizam os materiais produzidos em diferentes 

momentos e vivências das crianças na escola. 

Portanto trata-se: 

 

A) Registro nos cadernos. 

B) Observação. 

C) Relatórios. 

D) Portfólios. 

 

48) O Plano Nacional da Educação define metas para a 

expansão da oferta da educação infantil, que: 

 

A) Em 4 anos, garantir atendimento a 50% da 

população de 0 a 3 anos de idade e 30% da 

população de 4 a 6 anos e, em 10 anos, a 50% das 

crianças de 0 a 3 anos e 80% das crianças de 4 e 5 

anos. 

B) Em 5 anos, garantir atendimento a 40% da 

população de 0 a 3 anos de idade e 60% da 

população de 4 a 6 anos e, em 10 anos, a 80% das 

crianças de 0 a 3 anos e 30% das crianças de 4 e 5 

anos. 

C) Em 5 anos, garantir atendimento a 30% da 

população de 0 a 3 anos de idade e 60% da 

população de 4 a 6 anos e, em 10 anos, a 50% das 

crianças de 0 a 3 anos e 80% das crianças de 4 e 5 

anos. 

D) Em 4 anos, garantir atendimento a 50% da 

população de 0 a 3 anos de idade e 50% da 

população de 4 a 6 anos e, em 10 anos, a 80% das 

crianças de 0 a 3 anos e 50% das crianças de 4 e 5 

anos. 

 

49) A educação infantil é ofertada em creches e pré-

escolas, de acordo com a LDB, art. 11, é 

incumbência dos: 

 

A) Municípios apenas. 

B) Municípios, Estado e Distrito Federal apenas. 

C) Estados apenas. 

D) Estado e Distrito Federal apenas. 

 

50) Piauí é uma das unidades da Federação localizada 

na região Nordeste, com características específicas 

de relevo, clima, vegetação e hidrografia. O clima 

que predomina na maior parte do território estadual 

é: 

 

A) Clima tropical. 

B) Clima semiárido. 

C) Clima úmido. 

D) Clima árido. 
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51) Acerca da História do Estado do Piauí, assinale a 

opção correta: 

 

A) Antes da colonização do Brasil, a região onde 

atualmente está situado o Estado do Piauí era 

povoada por índios da tribo tucunaré. 

B) Os colonos que vieram de Pernambuco e do interior 

de São Paulo instalaram-se na região e formaram os 

primeiros povoados. 

C) O Piauí tornou-se uma Capitania em 1758, com a 

capital em Oeiras. Embora a sociedade piauiense 

não tenha mudado muito com a elevação à condição 

de Capitania, o território piauiense ainda era 

dominado pelas fazendas de café. 

D) No Piauí, a primeira vila a aderir à independência foi 

Parnaíba, apesar das forças militares tentarem 

sufocar imediatamente o movimento. 

 

52) As atividades desenvolvidas na faixa etária de 0 a 2 

anos deverão considerar as fases de 

desenvolvimento da criança, isto é, as propostas dos 

educadores devem acompanhar de forma gradativa 

os avanços cognitivos e motores das crianças, sendo 

assim sua prática educativa para esta faixa etária é: 

 

A) Envolver a criança a participar de situações 

específica de comunicação oral para interagir e 

expressar desejos, necessidades e sentimentos por 

meio da linguagem oral. 

B)  Ampliar gradativamente suas possibilidades de 

comunicação e expressão, interessando-se por 

conhecer vários gêneros orais e escritos e 

participando de diversas situações de intercâmbio 

social nas quais possa contar suas vivências, ouvir 

as de outras pessoas, elaborar e responder 

perguntas. 

C) Instrumentalizar o aluno para que possa utilizar sua 

criatividade na reelaboração e formalização de novas 

formas de raciocínio, tendo confiança em suas 

próprias estratégias e na sua capacidade para lidar 

com situações matemáticas novas, utilizando seus 

conhecimentos prévios. 

D)  Que as atividades desenvolvidas caracterizam-se 

nas ações entre o cuidar e o educar, sendo que o 

cuidar inclui educar a criança por meio de atividades 

parceiras na integridade física, isto é, desenvolver a 

consciência de que o cuidar e o educar são 

indissociáveis.   

53)   Sobre a função do brincar na educação infantil, é 

INCORRETO considerar: 

 

A) O brincar é para a criança uma possibilidade de se 

ter um espaço onde a ação ali praticada é de seu 

domínio, isto é, ela é seu próprio guia, ela age em 

função de sua própria iniciativa. 

B) Ao brincar, a criança entra definitivamente no mundo 

das aprendizagens abstradas, pois ela elabora 

hipóteses e as coloca em prática, constrói objetos, 

monta e desmonta, enfim, ela manipula todas as 

possibilidades dos objetos de seu universo de 

acesso. 

C) Brincando a criança toma decisões, desenvolve sua 

capacidade de liderança e trabalha de forma lúdica 

seus conflitos.  

D) O brincar permite que a criança construa e domine 

cada vez melhor sua comunicação, faz com que ela 

entre em um mundo de comunicações complexas, 

que mais tarde serão utilizadas na educação formal. 

 

54) Os conteúdos significam que as diferentes 

aprendizagens se dão por meio de sucessivas 

reorganizações do conhecimento. Dentre eles 

encontra-se com EXCEÇÃO de: 

 

A) Conteúdos conceituais. 

B) Conteúdos procedimentais. 

C) Conteúdos atitudinais. 

D) Conteúdos processuais. 

 

55)  O Referencial Curricular Nacional apresenta os 

Objetivos Gerais da Educação Infantil que abordam 

diferentes capacidades que as crianças devem 

desenvolver a partir da prática da Educação Infantil. 

São elas, EXCETO: 

 

A) Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio 

corpo, suas potencialidades e seus limites. 

B) Desenvolver e utilizar linguagens próprias e conhecer 

manifestações culturais demonstrando interesse, 

respeito e participação, valorizando a diversidade. 

C) Estabelecer e ampliar as relações sociais como 

atitudes de ajuda e colaboração. 

D) Conhecer manifestações culturais demonstrando 

interesse, respeito e participação, valorizando a 

diversidade. 
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56) Para Vygotsky (1987), a zona que representa o 

espaço entre o nível de desenvolvimento real, ou 

seja, aquele momento, onde a criança era apta a 

resolver um problema sozinho, e o nível de 

desenvolvimento potencial, a criança o fazia com 

colaboração de um adulto ou um companheiro é: 

 

A) Zona de desenvolvimento gradual. 

B) Zona de desenvolvimento social. 

C) Zona de desenvolvimento Intencional. 

D) Zona de desenvolvimento proximal. 

 

57)  Piaget especifica os fatores como sendo 

responsável pelo desenvolvimento cognitivo da 

criança, EXCETO: 

 

A) Fator biológico, em particular o crescimento orgânico 

e a maturação do sistema nervoso. 

B) O exercício e a experiência adquiridos na ação da 

criança sobre os objetos. 

C) O fator de equilibração das ações. 

D) As interações individuais que ocorrem através da 

linguagem e da educação. 

 

58) Sobre a História e política da educação infantil, é 

correto afirmar: 

 

A) A Constituição Federal define e deixa clara a 

responsabilidade do poder público para com a 

educação de crianças de zero a seis anos em 

creches e pré-escolas, vem então a LDB e transfere 

essa responsabilidade para os municípios e estados. 

B) Sabemos que as creches na sua implantação 

serviam como espaço de cuidado das crianças 

enquanto seus pais trabalhavam em atividades extra-

domiciliares para garantir o sustento de suas famílias 

e que felizmente as disposições constitucionais 

trouxeram para os sistemas de ensino precisamente 

por causa do seu papel educacional. 

C) Os primeiros anos de vida são anos verdadeiramente 

de educação, do desenvolvimento infantil, da 

construção da inteligência e da aquisição da 

aprendizagem, bem como da aquisição de 

habilidades, de valores e das atitudes, uma vez que 

ainda não estão desenvolvidas nesta fase. 

D) As creches e pré-escolas têm uma função de 

complementar e substituir a família, pois a família, 

escola e comunidade poderão oferecer o que a 

criança necessita para o seu pleno desenvolvimento 

e para a sua felicidade. 

59)  Assinale a opção que não condiz com o 

desenvolvimento cognitivo da criança: 

 

A) É um processo de assimilação ativa do conhecimento 

histórico-social existente na sociedade em que ela 

nasceu. 

B) No processo de interação, a linguagem desempenha, 

desde o nascimento da criança, um papel 

fundamental na formação e na organização de um 

pensamento gradativamente mais complexo e 

abstrato. 

C) Na infância, a atividade cognitiva da criança é 

determinada pelo seu grau de desenvolvimento 

orgânico e, em particular, pelo uso que ela faz de 

dois tipos de instrumentos que mediam sua interação 

com o meio: o de origem física e de origem 

simbólica. 

D)  A linguagem tem um importante papel na 

sistematização das experiências da criança, pois 

serve para orientar seu comportamento individual. 

 
60) Didonet (2012, p. 352) apresenta cinco questões-

chave que devem ser pensadas no processo 

avaliativo da criança pequena, EXCETO: 

 

A) A concepção de criança, que implica subjetividade, 

diversidade, etapa da vida com valor em si mesma e 

dinâmica de desenvolvimento tendente a níveis 

crescentes de complexidade; 

B)  As concepções de infância e infâncias 

contextualizadas histórica e culturalmente; a politica 

nacional de educação infantil; 

C)  A caracterização dos espaços (estabelecimentos) e 

tempos em que ela é realizada;  

D) Constituição de uma forma de organização 

sistemática do trabalho docente, partindo da ideia 

que essa forma de organização didática requer do 

professor momentos de reflexão para um 

planejamento articulado com o espaço e o tempo.  

 
 


