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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

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.barras2018@gmail.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PI 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

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

a) Este Caderno, com 30 (trinta) questõesda 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 LDB/Fund. Educação Conhec. Específicos 

10 05 15 
 

 

02- A prova terá duração de 3 (três 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 TESTE SELETIVO o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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 TESTE 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 TESTE SELETIVO. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

C

 
 

B 

B A 

Exemplo: 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PI 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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01) A assertiva em que a oração subordinada 
substantiva está indevidamente classificada é: 

 

(A) Desejamos apenas isto: QUE VOCÊ VOLTE. 
(apositiva) 

(B) Desejamos QUE VOCÊ VOLTE. (objetiva indireta) 

(C) É necessário QUE VOCÊ VOLTE. (subjetiva) 
(D) Temos necessidade DE QUE VOCÊ VOLTE. 

(completiva nominal) 
 

02) A assertiva que contempla uma oração do tipo 
subordinada adjetiva é: 

 

(A) Dir-se-ia QUE ELE ESTAVA CEGO. 
(B) O professor gosta dos alunos QUE ESTUDAM. 
(C) Parece QUE A SITUAÇÃO MELHOROU. 
(D) Sabe-se QUE ELE É RICO. 
 

03) Assinale a alternativa que NÃO esteja 
completamente nos padrões da Norma Culta da 
língua: 

 

(A) Aborígine, Cumeeira e Desperdício. 

(B) Displicência, Influis e Lacrimogêneo. 
(C) Merceeiro, Metereologia e Prazerosamente. 
(D) Privilegio, Ruborizado e Superstição. 

 
04) Em relação aos morfemas é correto afirmar, 

EXCETO: 
 

(A) Desinências verbais são morfemas acrescentados 
ao radical de um verbo. 

(B) Prefixo é o elemento colocado antes do radical de 
uma palavra com a finalidade de acrescentar a 

ela um sentido. 
(C) Radical é aparte que contém o significado da 

palavra. 
(D) Vogal temática é aquela que se junta ao radical 

de um verbo com a finalidade de mudar-lhe o 
sentido. 

 

05) Leia com atenção o quadrinho abaixo: 
 

 
http://arteemanhasdalingua.blogspot.com.br 

Frases dos balões: 

– Governo eleva salário mínimo para R$ 622,73. 

– Esses setenta e três centavos é só pra gozar com a 
nossa cara! 

 
Na fala do telespectador percebemos um erro de: 
(A) Concordância verbal. 
(B) Ortoépia. 

(C) Prosódia. 

(D) Vício de linguagem: gerundismo. 
 

06) No processo de derivação, está 
INCORRETAMENTE exemplificado: 

 

(A) Derivação parassintética: alistar, envergonhar, 
enegrecer. 

(B) Derivação por prefixação: supersônico, pré-
história, refresco. 

(C) Derivação por sufixação: dentista, jogador, 

boiada. 
(D) Derivação regressiva: sapataria, realizar, 

desligar. 
 
07) No trecho abaixo percebemos características do 

gênero textual: 
 

“Olívia era atraente, tinha uns olhos quentes, uma 

boca vermelha, de lábios cheios.”  

Érico Veríssimo, Olhai os lírios do campo. 

 
(A) Descritivo. 
(B) Dissertativo argumentativo. 
(C) Dramático. 
(D) Épico. 
 

08) Pela análise mórfica dos termos em destaque 
abaixo, é INCORRETO afirmar: 

 

Nós o DETIVEMOS quando tentou quebrar a 

CAFETEIRA. 

 

(A) Cafeteira: substantivo comum, concreto, 
feminino, singular, derivado, formado por 
sufixação. 

(B) Cafeteira: substantivo simples, concreto, 
feminino, singular, derivado, formado por 
derivação parassintética. 

(C) Detivemos: voz ativa, formado por prefixação 

(de+ter). Radical: tiv; prefixo: de; vogal 
temática: e; desinência número-pessoal: mos. 

(D) Detivemos: Primeira pessoa do plural do pretérito 
perfeito simples do indicativo do verbo irregular 
da segunda conjugação deter.  

 

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. 

http://arteemanhasdalingua.blogspot.com.br/
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09) Possui a mesma classificação quanto ao tipo de 
oração coordenada sindética que a da oração em 

destaque abaixo, a assertiva: 
 

Não senti fome nem sede. 

 
(A) Ela passou duas horas embaixo dos escombros e 

foi salva. 

(B) O brasileiro adia, logo existe. (Paulo Mendes 
Campos) 

(C) Ou rezava em voz alta ou morria de medo. 
(D) Se desmorono ou se edifico. (Cecília Meireles) 
 

10) Temos uma oração indevidamente classificada 
em: 

 

(A) Não se sabia SE ELA VINHA. (oração subordinada 

substantiva subjetiva) 
(B) Peço QUE DESISTAS. (oração subordinada 

substantiva objetiva direta) 
(C) Peço-lhes QUE VOLTEM AMANHÃ. (oração 

subordinada reduzida) 
(D) Pedi QUE TIVESSEM CALMA. (oração 

subordinada) 
 

 

 

 

11) 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, exigida 
pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. Dessa forma e INCORRETO afirmar 
em: 

 

(A) Os currículos a que se refere o caput devem 
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 
portuguesa e da matemática, o conhecimento do 

mundo físico e natural e da realidade social e 
política, especialmente do Brasil. 

(B) O ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais, constituirá componente 
curricular facultativo nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos. 
(C) O ensino da história do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, 
especialmente das matrizes indígena, africana e 
europeia. 

(D) Na parte diversificada do currículo será incluído, 

obrigatoriamente, a partir da quinta série, o 
ensino de pelo menos uma língua estrangeira 
moderna, cuja escolha ficará a cargo da 
comunidade escolar, dentro das possibilidades da 
instituição. 

 

 

12) A educação escolar compõe-se de EXCETO: 
 

(A) Educação infantil,  
(B) Ensino fundamental e ensino médio; 
(C) Educação superior; 
(D) Curso técnico profissionalizante; 

 

13) De acordo com a LDB podemos destacar 

corretamente que: 
 

(A) Os municípios incumbir-se-ão de: organizar, 
manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-
os às políticas e planos educacionais da União e 
dos estados; 

(B) Exercer ação redistributiva em relação às 
finanças estudantis; 

(C) Baixar normas complementares para o estado; 

(D) Autorizar, credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos do seu sistema do município; 
 

14) Os objetivos educacionais tem pelo menos três 
referências para sua formulação: 

 
I. Os valores e idéias – proclamados na legislação 

da classe dominante. 
II. Os conteúdos básicos da ciências – prática social 

da humanidade; 
III. As necessidades e expectativas de formação 

cultural exigidas pela produção majoritária da 
população majoritária da sociedade; 

IV. O sistema escolar – finalidade educativa 

determinada pela classe minoritária; 
 

Esta correta a alternativa: 
(A) II,III,IV; 

(B) II,IV; 
(C) III,IV; 
(D) I,II,III; 

 

15) Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem 
o primeiro nível de concretização curricular. São 

uma referência nacional para o ensino 
fundamental; estabelecem uma meta educacional 
para a qual devem convergir as ações políticas do 
Ministério da Educação e do Desporto, tais como 
os projetos ligados à sua competência na 
formação inicial e continuada de professores, à 
análise e compra de livros e outros materiais 

didáticos e à avaliação nacional. Sendo que o 
mesmo tem a função de: 

 

(A) Têm como função subsidiar a elaboração ou a 
revisão curricular dos Estados e Municípios, 
dialogando com as propostas e experiências já 
existentes, incentivando a discussão pedagógica 
interna das escolas e a elaboração de projetos 
educativos, assim como servir de material de 
reflexão para a prática de professores. 

(B) Devem ser vistos como materiais que subsidiarão 
a escola na constituição de sua proposta 
educacional mais geral, num processo de 
interlocução em que se compartilham e 
explicitam os valores e propósitos que orientam o 
trabalho educacional que se quer desenvolver e o 

estabelecimento do currículo capaz de atender às 

reais necessidades dos alunos. 

LDB/FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

QUESTÕES DE 11A 15 
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(C) Realizar a programação das atividades de ensino 
e aprendizagem na sala de aula. quando o 

professor, segundo as metas estabelecidas na 
fase de concretização anterior, faz sua 

programação, adequando-a àquele grupo 
específico de alunos. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

 

 

 

16) É importantíssimo que os professores e 
orientadores procurem conhecer e entender a 

escala de possíveis comportamentos para poder 

estimular as crianças em direção às suas 
possibilidades máximas e para ter noção de 
possíveis motivações para cada criança. Desta 
forma podemos destacar corretamente que: 

 

(A) Do nascimento aos dois anos de idade: Faz 
experiências com numerosos papéis em seu 
brinquedo imaginativo; 

(B) Dos dois aos quatro anos de idade: Começa a ter 
consciência dos sentimentos alheios e começa a 
pensar como suas ações afetam os outros; 

(C) Dos quatro aos seis anos de idade: Sua 

curiosidade leva-a a procurar o “verdadeiro e 
certo”; 

(D) Todas as alternativas estão corretas; 

 
17) Acreditamos que a brincadeira é uma atividade 

essencial na Educação Infantil, onde a criança 
pode expressar suas idéias, sentimentos e 

conflitos, mostrando ao educador e aos seus 
colegas como é o seu mundo, o seu dia-a-dia. 
Sobre a brincadeira na educação infantil podemos 
afirmar que: 

 
(A) A brincadeira é, para a criança, a mais valiosa 

oportunidade de aprender a conviver com 
pessoas muito diferentes entre si; de 
compartilhar idéias, regras, objetos e brinquedos, 
superando progressivamente o seu egocentrismo 
característico; de solucionar os conflitos que 
surgem, tornando-se autônoma; de experimentar 

papéis, desenvolvendo as bases da sua 

personalidade. 
(B) Cabe ao professor fomentar as brincadeiras, que 

podem ser de diversos tipos. Ele pode fornecer 
espelhos, pinturas de rosto, fantasias, máscaras 
e sucatas para os brinquedos de faz-de-conta: 
casinha, médico, escolinha, polícia-e-ladrão, etc. 

(C) Pode organizar, na sala de aula, um cantinho dos 

brinquedos, uma “casinha” além de, é claro, 
realizar diversas brincadeiras fora da sala de 
aula. Além disso, as brincadeiras podem 
despertar projetos: pesquisar brinquedos antigos, 
fazer uma Olimpíada na escola, ou uma Copa do 
Mundo, etc. 

 

 

(D) O principal objetivo do trabalho com o 
movimento e expressão corporal é proporcionar à 

criança o conhecimento do próprio 
corpo,experimentando as possibilidades que ele 

oferece (força, flexibilidade, equilíbrio, entre 
outras). Isto proporcionará a ela integrá-lo e 
aceitá-lo, construindo uma auto-imagem positiva 
e confiante. 

 
18) Diante dos aspectos que constitui em princípios 

básicos na elaboração do Projeto Político-

Pedagógico, a participação surge como elemento 
articulador das políticas pedagógicas que a escola 
almeja. Em termos gerais participar consiste em: 

(A) ajudar a construir comunicativamente o consenso 
quanto a um plano de ação individual. 

(B) Participar é assumir a responsabilidade em 

conjunto, não uma responsabilidade isolada. 
(C) Através da participação podemos discutir, propor, 

elaborar ações que sejam ligadas ao desejo de 
um contingente de professores. 

(D) a participação dos pais e comunidade é de suma 
importância. No entanto essa participação deve 
ser direcionada de forma que faça com que esses 

segmentos não abranja total responsabilidade, e 
a escola possa contribuir com a formação deste, 
pois, quanto mais conhecimentos eles adquirirem 
mais contribuições retornarão para escola. 

 
19) A avaliação não tem a função de medir, 

comparar, classificar, e aprovar/reprovar, 

excluindo aqueles que não chegam ao padrão 
preestabelecido. Mas a função de proporcionar ao 

professor uma melhor compreensão sobre a 
aprendizagem dos alunos, avaliando 
constantemente o trabalho pedagógico por ele 
oferecido aos alunos, a fim de poder superar as 

dificuldades encontradas. Na educação infantil a 
avaliação apresenta-se da forma que: 

 
I. Concebe o professor/adulto como mediador; 

II. O registro da avaliação deve ser o registro da 
aprendizagem da criança, no período mensal. 

III. Ter uma postura avaliativa significa a adoção de 

“posturas contrárias à constatação e registro de 
resultados alcançados pela criança a partir de 
ações dirigidas pelo professor, buscando, ao 
invés disso, ser coerente à dinâmica do seu 

processo de desenvolvimento, a partir do 
acompanhamento permanente da ação da criança 
e da confiança na evolução do seu pensamento. 

IV. A avaliação da criança deve ser analisada no seu 
significado próprio e individual em termos de 
estágio evolutivo de pensamento, de suas 
relações interpessoais. E percebe-se, daí, a 
necessidade do educador abandonar listagens de 
comportamentos uniformes, padronizados, e 

buscar estratégias de acompanhamento da 
história que cada criança vai constituindo ao 
longo de sua descoberta do mundo. 

 

Marque a alternativa correta: 
(A) II,III apenas; 
(B) I,IV, apenas; 

(C) I,II,III,IV apenas; 
(D) I,III,IV apenas; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

QUESTÕES DE 16A 30 
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20) A educação pré-escolar é fundamental para o 
desenvolvimento quer da linguagem quer da 

literacia. A literacia emergente está relacionada 
com os primeiros passos que as crianças 

percorrem até à aquisição do mundo da escrita e 
da leitura. Através das experiências 
proporcionadas no quotidiano, as crianças criam 
e testam hipóteses sobre a linguagem escrita, 
desde a sua funcionalidade à correspondência 
com a linguagem oral. Sendo que existem 3 
conjuntos de competências pré-leitorais 

identifique a INCORRETA: 
 

(A) Linguagem oral; 

(B) Linguagem verbal; 

(C) Vocabulário; 

(D) Processamento fonológico; 

 
21) Sobre leitura e escrita: 
 

 
 

Atualmente podemos observar que as crianças 
escrevem errado. Saber escrever é tão importante 
quanto ler e falar. Que a língua portuguesa é cheia de 
regras, isso não dá para negar. Mas mesmo tendo 
regras é preciso conhecer a língua materna para pode 

se comunicar plenamente e não correr o risco de uma 
pessoa não entender o que você escreveu. São 
fatores que contribuem para que a criança escreva 
errado EXCETO: 
 
(A) percebe-se que muitas crianças apresentam 

dificuldades relacionadas à aprendizagem da 
escrita principalmente no período da 
alfabetização, o que pode estar vinculado a 
inúmeros fatores, como: estímulos precários, 

problemas neurológicos, condições físicas e 
emocionais, ou seja, faltam as condições básicas. 

(B) muitas vezes acontece é a cobrança exagerada, a 

exigência na hora de aprender a ler e escrever 
mesmo a criança não estando preparado para 
assimilar esse tão complexo processo, o que se 
torna um dos principais fatores, que leva pais e 
professores a tratarem o aluno como portador de 
dificuldade de aprendizagem. 

(C) entre o 4º e o 7º ano de vida, as crianças 

apresentam prontidão, para ler e escrever. No 
entanto há diferenças individuais entre elas, o 
que deve ser observado e trabalhado sem 
demasiadas exigências, porém auxiliar as 
crianças que necessitem. 

 

 

(D) Além da falta de rigor nas escolas, e as 
alterações ortográficas sofridas nos últimos 

tempos, encontramos com o problema onde 
crianças e os jovens, com o advento da internet 

começaram a pegar a mania de escrever errado 
no mundo virtual. 

 
22) Podemos considerar como sugestões de 

atividades para o desenvolvimento do conteúdo 
gráfico EXCETO: 

 

(A) Preencher balões de diálogos em ilustrações; 
(B) Completar ou aumentar frases; 
(C) Criar títulos para histórias; 
(D) Dançar conforme o ritmo da música sugerida; 
 
23) O desenvolvimento da infância é um período 

marcado por alterações estáveis e progressivas 
nas áreas cognitivas, afetivas e motoras. Para os 
autores, a infância pode ser dividida em dois 
períodos: o inicial, de dois a seis anos de idade, e 
o posterior, de seis a dez anos de idade. são 
características de desenvolvimento das crianças 
no período inicial da infância. 

 
I. Nesse período, há aumentos estáveis de altura, 

de peso e de massa muscular, por isso é ideal 
que, durante essa fase, as crianças desenvolvam 
e refinem uma variedade grande de tarefas 
motoras e movimentos fundamentais, 
movimentos esses que podem ser desenvolvidos 

através de brincadeiras. 
II. Nesse período, as brincadeiras ocupam a maior 

parte de suas horas, sendo o modo pelo qual elas 
tomam consciência de seus corpos e de suas 
capacidades motoras. O brincar, para a criança 
pequena também serve como facilitador do 

crescimento cognitivo e afetivo. 
III. Os primeiros anos são importantíssimos para o 

desenvolvimento cognitivo, é a fase do 
“raciocínio operativo formal”, definida por Piaget, 
em que devem ser desenvolvidas as funções 
cognitivas que resultarão em raciocínio lógico e 
em formulação de conceitos. 

IV. Nessa fase as crianças são egocêntricas e 
supõem que todas as crianças raciocinam da 
mesma maneira que elas. Como resultado, 
frequentemente parecem ser briguentas e 

relutantes em compartilhar objetos e sentimentos 
e em socializar-se com outras. 

 

Marque a alternativa correta: 
(A) II apenas; 
(B) I,III,IV apenas; 
(C) Nenhuma das alternativas; 
(D) Todas as alternativas estão corretas; 
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24) O trabalho realizado na educação especial é 
estritamente particularizado. O aluno com sua 

subjetividade, suas experiências, limitações e 
principalmente dificuldades na aprendizagem, as 

quais se diferenciam de pessoa para pessoa, 
precisa ser visto, entendido, e trabalhado, de 
acordo com suas potencialidades individuais. 
Desta forma podemos identificar como atitude 
contraria a prática pedagógica na educação 
especial em: 

(A) A prática educacional especial configura uma 

exaltação das referências à deficiência, o que, de 
um lado, desvaloriza o campo educacional e 
incorpora uma visão mais patológica e mais 
relacional da questão, mas de outro pode 
dificultar a percepção de demandas específicas 
postas para a educação das pessoas com 

deficiência ou voltar a criar uma indesejada 
associação entre problemas escolares rotineiros e 
Educação Especial 

(B) Cabe ao professor de educação especial enxergar 
além da dificuldade de seu aluno, para descobrir 
o melhor caminho a ser traçado. Muitas vezes 
esse caminho é composto de tentativas, falhas, 

frustrações, no entanto, precisamos entender que 
sem experienciar/experimentar situações novas, 
suas habilidades jamais serão descobertas. 

(C) Além do conhecimento teórico, acima de tudo 
precisa querer fazer, precisa estar apto a 
desenvolver, criar, imaginar alternativas, 
recursos e opções para que o seu aluno alcance o 

máximo “possível” da aprendizagem. 
(D) É imprescindível, vislumbrar em cada 

criança/aluno, com ou sem deficiência, uma 
possibilidade de crescimento, de realização 
pessoal e coletiva, de autonomia e cidadania. 

 

25) A tarefa da educação infantil é ampliar, integrar a 
fala da criança em contextos comunicativos para 
que ela se torne um falante cada vez mais 
competente. Para isto, é necessário atribuir 
intenção comunicativa à fala da criança 
prestando muita atenção ao que diz, aprendendo 
sobre o jeito particular das crianças se 

expressarem. Sobre a criança e suas linguagens 
e INCORRETO afirmar: 

 
(A) Durante muito tempo pensou-se que a criança 

aprenderia a ler e escrever somente aos 10 
(anos) anos de idade quando ingressasse na 
escola formal. 

(B) É uma aprendizagem de natureza conceitual, 
envolve compreender um sistema de 
representação não sendo simples treino de 
habilidades motoras e perceptivas, nem 
tampouco mera decifração do código alfabético. 

(C) a aprendizagem da linguagem escrita se inicia 

desde cedo através da participação em uma 
comunidade que usa a escrita para se comunicar. 

(D) Para aprender a criança precisa pensar sobre a 
escrita e seus usos a partir de informações 
provenientes de diversos tipos de intercâmbios 
sociais, isto é, quando presenciam diferentes atos 

da escrita e leitura por parte dos adultos ou 

crianças mais experientes. 

26) Os debates em nível nacional e internacional 
apontam para a necessidade de que as 

instituições de educação infantil incorporem de 
maneira integrada as funções de educar e cuidar, 

não mais diferenciando ou hierarquizando os 
profissionais e instituições que atuam com as 
crianças pequenas ou aqueles que trabalham com 
as maiores. Desta forma e correto afirmar que: 

 
I. Nas instituições de educação infantil deve tornar 

acessível a todas as crianças que a frequentam, 

indiscriminadamente, elementos de cultura que 
enriquecem o seu desenvolvimento e intersecção 
social. 

II. Deve-se cumprir um papel socializador, 
propiciando o desenvolvimento da identidade das 
crianças por meio de aprendizagens 

diversificadas, realizadas em situações de 
interação. 

III. Pode-se oferecer às crianças condições para as 
aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e 
aquelas advindas de situações espontâneas que 
ocorrem sem a intervenção dos adultos. 

 

É correto afirmar em: 
(A) I,apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I,II, apenas. 
(D) II,III,apenas. 
 
27) O trabalho direto com as crianças pequenas exige 

que o professor tenha uma competência 
polivalente tornando-o um aprendiz refletindo 

constantemente sobre sua prática, debatendo 
com seus colegas e comunidade buscando 
informações necessárias para o trabalho que 
desenvolve. São instrumentos essenciais para a 

reflexão sobre a prática direta com as crianças: 
 

(A) A observação, o registro, o planejamento e a 
avaliação. 

(B) A prática, o cuidado, a organização e a 

dedicação. 
(C) O registro, o plano de aula, o planejamento, 

avaliação. 
(D) O registro, o planejamento, a pesquisa e a 

avaliação. 
 
28) Ao se adotar uma postura profissional critica 

frente à prática pedagógica, não se pode, pois 
deixar de avaliar a avaliação. Sendo que de 
forma correta a avaliação na educação infantil 
tem por finalidade: 

 

(A) Verificar a adequação do desenvolvimento do 
aluno face aos objetivos propostos, levando-se 
em consideração as características da faixa 
etária. 

(B) Os relatórios da avaliação devem ser informados 
aos pais trimestralmente através de provas 
aplicadas. 

(C) Utilizar de bons instrumentos para coletar a nota 
que o aluno obter através do teste mensais. 

(D) Tem por finalidade desenvolver no aluno todos os 
requisitos necessários para o inicio da 

aprendizagem cotidiana. 
 



 
 

 

Página | 8 

 

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PI 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

29) O processo de avaliação requer instrumentos e 
estratégias que: 

 

I. Ofereçam desafios, situações problemas a serem 
resolvidas;  

II. Sejam contextualizadas, coerentes com as 

expectativas de ensino e aprendizagem; 
III. Possibilitem a identificação de conhecimentos do 

aluno e as estratégias por ele empregadas; 
IV. Possibilitem que o aluno aprenda com o erro; 
 

Marque a alternativa correta: 
(A) Somente III estão corretas. 
(B) A alternativa I esta correta. 

(C) A I e II estão erradas. 
(D) Nenhumas das anteriores. 
 

30) O cuidar na educação infantil significa dizer que: 

 
(A) Compreender como parte integrante da 

educação, embora possa exigir conhecimentos, 
habilidades e instrumentos que extrapolem a 

dimensão pedagógica. 
(B) Integrar vários campos de conhecimento e a 

cooperação de profissionais de diferentes áreas.  
(C) Valorizar e ajudar a desenvolver capacidades.  
(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 


