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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

41. Pimentel (2007) alerta que: ficar atento à ação das

42. Estabelecer relações entre jogo e aprendizagem não é

Nesse sentido, assinale a(s) proposição(ões) correta(s):

Com relação ao assunto, assinale a(s) proposição(ões)
correta(s):

crianças durante uma situação lúdica, que é composta por
regras e imaginação, possibilita observar de que maneira a
atribuição de significados modifica a percepção e o comportamento infantil.

No decorrer do desenvolvimento do jogo, a motivação separa-se da percepção, ou seja, a criança
é livre para agir diferentemente do que os órgãos
dos sentidos indicam.
02. Em situação de jogo, a criança vê, pega, ouve,
manipula um objeto, fazendo de conta que é
outro, existente somente no simbolismo lúdico.
04. Desde as primeiras brincadeiras, na educação
infantil, os objetos perdem a força determinadora
existente no cotidiano.
08. Em um jogo a criança sempre une a motivação
e a percepção exata dos objetos para desenvolver
uma situação lúdica.
16. Em qualquer situação lúdica, mesmo sem a fala, a
simbolização linguística opera-se na capacidade
que a criança tem de repetir, mecanicamente,
brincadeiras já existentes.
01.

07

 01 + 02 + 04

uma ideia nova na história da educação. Tal relação tem
suporte teórico relevante na corrente histórico-cultural do
desenvolvimento (Pimentel, 2007).

01.

02.

04.

08.

16.

31

O jogo é a atividade principal da criança, ou seja,
é o mediador por excelência das principais transformações que definem seu desenvolvimento.
Fundamentar a educação infantil na ludicidade
significa um saber-fazer reflexivo para que o jogo
seja constituinte de Zonas de Desenvolvimento
Proximal.
Independentemente de resultados, o interesse pela
brincadeira mantém-se pelo processo de brincar,
o que não significa inexistência de um objetivo.
O jogo tem por objetivo exercitar e desenvolver
todas as forças reais e embrionárias que nele
existem.
O brincar é determinado por duas características:
a criação de uma situação imaginária e o comportamento regrado.
 01 + 02 + 04 + 08 + 16

.

Página 3

Secretaria Municipal de Educação

43. Na ótica histórico-cultural, o conceito de Zona de
Desenvolvimento Proximal evidencia a relação entre a educação e a conduta tipicamente infantil, o comportamento
lúdico (Pimentel, 2007).

Assinale a(s) proposição(ões) correta(s):
01.

02.

04.

08.

16.

22

Por meio das atividades lúdicas a criança age de
forma similar às ações que realiza em outras atividades do seu cotidiano.
O jogo possibilita que a criança seja capaz de
pensar e agir de maneira mais complexa do que
demonstra em outras atividades.
Vygotsky afirma que ludicidade e aprendizagem formal funcionam como âmbitos de
desenvolvimento.
A corrente histórico-social defende a ideia de que
a ludicidade apresenta benefícios insuficientes à
aprendizagem formal ao desenvolvimento global
das múltiplas inteligências da criança.
O jogo favorece a criação de Zonas de
Desenvolvimento Proximal, porque nele a criança
sempre se comporta além do comportamento
habitual de sua idade. É como se ela fosse maior
do que é na realidade.
 02 + 04 + 16

44. Para Vygotsky, o homem é essencialmente lúdico.
Desta maneira pode-se dizer que o ato de brincar não seria
uma demanda exclusivamente infantil (Leite, 1999).

Assinale a(s) proposição(ões) correta(s):
01.

02.

04.

08.

16.

29

A brincadeira não é uma atividade inata. Ela é
aprendida de maneira não-formal, sob a égide da
formação de cultura.
A brincadeira é uma atividade inata, uma construção individual que resulta tão somente da
relação do sujeito com o objeto.
Por meio da brincadeira o sujeito pode compreender o mundo no qual está inserido, ressignificar
vivências, recriar momentos, experienciar múltiplas relações.
O brinquedo é um objeto cultural que traz inúmeros significados e que servirá de veículo às
brincadeiras.
O brinquedo se mostra como um objeto complexo que permite a compreensão do funcionamento da cultura.
 01 + 04 + 08 + 16

45. Jean Piaget e Lev Semyonovitch Vygotsky trouxeram

contribuições significativas no âmbito educacional.

No campo da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, é correto afirmar que:
01.
02.

04.

08.

16.

05
.
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Piaget apoia-se na ideia de que o desenvolvimento
sempre se adianta ao aprendizado.
Piaget defende a ideia de que os processos de
desenvolvimento acontecem concomitantemente
aos processos de aprendizagem.
Os estudos de Vygotsky sinalizam que o
bom aprendizado é aquele que se adianta ao
desenvolvimento.
Tanto Piaget quanto Vygotsky defendem a ideia
de que o bom aprendizado é somente aquele que
se adianta ao desenvolvimento.
As pesquisas de Piaget e Vygotsky privilegiam os
aspectos relacionados especificamente aos processos de maturação dos indivíduos.
 01 + 04
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46. Nos estudos relacionados aos processos de desenvolvi-

mento e aprendizagem Vyogotsky elaborou o conceito de
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).
Assinale a(s) proposição(ões) correta(s):
01.

02.

04.

08.

16.

20

A Zona de Desenvolvimento Proximal significa a
extensão, o trajeto entre a aprendizagem potencial
e conhecimento formal.
A proximidade entre o nível de aprendizagem
real e o nível de aprendizagem proximal necessita
sempre das mediações presentes no processo de
desenvolvimento potencial dos sujeitos.
Zona de Desenvolvimento Proximal significa
a distância, o percurso entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento
potencial.
Há dois níveis de aprendizagem: um se refere às
conquistas que ainda serão constituídas, denominado nível de aprendizagem real, e o outro,
o nível de aprendizagem potencial, que são os
conhecimentos já concretizados.
Há dois níveis de desenvolvimento: um se refere
às conquistas já consolidadas, nível de desenvolvimento real, e o outro, está relacionado aos
conhecimentos/capacidades que ainda serão construídos, nível de desenvolvimento potencial.
 04 + 16

47. O Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (RCNEI) foi elaborado com o objetivo de promover reflexões sobre objetivos, conteúdos e orientações
didáticas para os profissionais que atuam diretamente na
educação infantil. A respeito do cuidar, o documento diz:

01.

02.

04.

08.

16.

29

Contemplar o cuidado na esfera da instituição da
educação infantil significa compreendê-lo como
parte integrante da educação.
Considerar o cuidado na esfera da instituição da
educação infantil significa pensá-lo como pertencente ao campo da educação, sem a exigência dos
conhecimentos das demais áreas.
O cuidar implica considerar, principalmente, as
necessidades das crianças, que quando observadas,
ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do trabalho que estão
recebendo.
O desenvolvimento integral da criança depende
tanto dos cuidados relacionais e dos biológicos
quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de acesso a conhecimentos variados.
Cuidar da criança é, sobretudo, dar atenção a ela
como pessoa que está num contínuo crescimento
e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo às suas
necessidades.
 01 + 04 + 08 + 16

.
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48. Analise o texto abaixo:

O educar não inclui necessariamente o cuidar? Como educar
sem cuidar? (…) já não será hora de assumir o educar, entendendo que abrange as duas tarefas?
Kramer, 2005.

Assinale a alternativa que justifica a posição da autora.
01.

02.

04.
08.

16.

08

O principal é instruir e preparar as crianças para o
ensino fundamental e compensar as carências das
crianças das classes populares.
O cuidar é exclusivo da educação infantil. Não
se cuida do aluno no ensino fundamental nem
médio; menos ainda, na educação superior.
A relação entre educação e assistência amplia os
discursos, contribuindo para a educação infantil.
O educar se refere às dimensões física, intelectual e moral, e o cuidar vem do latim cogitare
(pensar, dar atenção...); portanto, são ambos atos
educativos.
O educar é tarefa do ensino fundamental, já que
as crianças não mais precisam de cuidados especiais com saúde e higiene.
 08

.
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49. Quanto à organização de situações de aprendizagens

orientadas ou que dependem de uma intervenção direta
do professor, o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (RCNEI) sinaliza:
01.
02.

04.

08.

16.

30

As aprendizagens devem estar baseadas, essencialmente, nas propostas do professor.
A intervenção do professor é necessária para que
as crianças possam, em situações de interação
social ou sozinhas, ampliar suas capacidades de
aprendizagem.
O professor deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de diferentes idades, assim
como a diversidade de hábitos, costumes, valores,
crenças, etnias...
O professor é mediador entre as crianças e os
objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens.
O professor constitui-se como parceiro mais
experiente, cuja função é propiciar e garantir um
ambiente prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.
 02 + 04 + 08 + 16
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50. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (RCNEI), para que as aprendizagens
infantis ocorram com sucesso, é preciso que o professor
considere, na organização do trabalho educativo:

01.

02.

04.

08.

16.

11

A interação com crianças da mesma idade e de
idades diferentes, em situações diversas, como
fator de promoção da aprendizagem e do desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se.
Os conhecimentos prévios de qualquer natureza,
que as crianças já possuem sobre o assunto, já
que elas aprendem por meio de uma construção
interna com as interações que estabelece.
A resolução de problemas como a única forma de
aprendizagem possível, que permite desenvolver
suas habilidades individuais.
O grau de desafio que as atividades apresentam e
o fato de que devam ser significativas e apresentadas de maneira integrada para as crianças.
A interação somente com crianças da mesma
idade como fator determinante na promoção da
aprendizagem e do desenvolvimento das crianças.

02.

04.

08.

16.

27

e o registro compõem os principais instrumentos de
que o professor dispõe para auxiliar sua prática pedagógica. Levando em consideração o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), assinale a(s)
proposição(ões) correta(s):
01.

02.

04.

08.

16.

 01 + 02 + 08

51. Questões relacionadas ao planejamento na Educação
Infantil ganham destaque nos encontros envolvendo os
professores. Ostetto (2000) apresenta contribuições significativas para esse debate. Para a autora:

01.

52. No trabalho com a educação infantil, a observação

23

Por meio da observação e do registro, o professor
tem mais possibilidades de perceber, de maneira
contextualizada, os processos de aprendizagem
das crianças.
A observação e o registro dão aos professores um
olhar integral das crianças e, ao mesmo tempo,
revelam suas particularidades.
O registro diário das observações, impressões,
ideias etc. constitui um excelente material de
reflexão, análise, além de auxiliar no planejamento pedagógico.
A observação, quando não acompanhada do
registro, representa, por si só, o principal aliado
do professor.
Por meio da observação e dos registros, os professores podem acompanhar os processos de desenvolvimento a partir das informações que dispõem
a respeito das experiências das crianças.
 01 + 02 + 04 + 16

Planejar um contexto educativo envolve propor
atividades e situações desafiadoras e significativas.
Planejar situações favorece a descoberta e a apropriação de conhecimentos sobre o mundo físico e
social.
Planejar estratégias e técnicas específicas garante a
aquisição de habilidades, comportamentos, competências e atitudes.
Planejar é prever situações em que se estruturem
interações qualitativas entre adultos e crianças,
entre crianças e crianças, e entre crianças e objetos/mundo físico.
Planejar é registrar o processo vivenciado, conferindo ao planejamento a função de instrumento
orientador do trabalho do professor.
 01 + 02 + 08 + 16

.

Página 7

Secretaria Municipal de Educação

53. O olhar a respeito da criança é algo construído histo-

ricamente. É por conta dessa construção histórica que é
possível perceber, com o passar dos tempos, as mudanças
em relação à visão de criança (Soares, 2009).

Considerando tais mudanças, assinale a(s) preposição(ões)
correta(s):
01.

02.

04.

08.

16.

31

Pode parecer bem estranho, mas a sociedade nem
sempre percebia a criança como um ser que tem
particularidades.
De um ser sem muita importância, quase insignificante, a criança, num processo secular, passa
a ocupar mais destaque na sociedade e é vista sob
nova perspectiva.
A criança é concebida atualmente como um
sujeito de direitos, como um sujeito social, situado historicamente.
A concepção de criança como um ser particular,
com características bem distintas das dos adultos,
e portadora de direitos, é que vai provocar as
maiores modificações na Educação Infantil.
Conceber a criança como sujeito de direitos torna
o atendimento às crianças da educação infantil
muito mais específico.

54. Leia o texto abaixo:

“Durante muito tempo, o cuidado e a educação das crianças pequenas eram vistas como tarefas da família, principalmente das mães e de outras mulheres. Depois do desmame, a criança era percebida como um pequeno adulto,
quando já alcançava certo grau de independência, passava
a ajudar os adultos nas atividades cotidianas e a aprender o
básico para sua inserção social. Não se considerava a identidade pessoal da criança”
Soares, 2009.

De acordo com as pesquisas realizadas por Soares, assinale
a(s) proposição(ões) correta(s):
01.

02.

04.

 01 + 02 + 04 + 08 + 16

08.

16.

23

.
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Em função do caráter familiar, as primeiras denominações das instituições infantis fazem uso da
terminologia francesa “creche” que significa manjedoura, presépio. E a expressão italiana “asilo
nido” que quer dizer um ninho que abriga.
Na Idade Média e Moderna, existiam as “rodas”
(cilindros ocos de madeira, giratórios), construídos em muros de igrejas ou hospitais de caridade,
onde as crianças abandonadas eram recolhidas.
A ONU promulga, em 1959, a Declaração
dos Direitos da Criança, em decorrência da
Declaração dos Direitos Humanos. Esse é um
aspecto fundamental para a concepção de infância presente na atualidade, a criança como sujeito
de direitos.
No campo da psicologia, na década de 40 e 50, a
visão a respeito das crianças ganha outros contornos. Vygotsky apoia-se na ideia de que a criança
é inserida no mundo por meio da relação com o
ambiente.
No contexto de pós-segunda Guerra mundial,
nasce a preocupação com a condição social da
infância e a idéia da criança como portadora de
direitos.
 01 + 02 + 04 + 16
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55. É crescente, no campo da Educação Infantil, a pre-

ocupação relacionada com o planejamento do trabalho
pedagógico. Para Ostetto (2000):

“Tal preocupação pode ser relacionada ao fato de que, mais
e mais, a educação infantil dirigida às crianças de zero a
seis anos ganha estatuto de direito, colocando-se como
etapa inicial da educação básica que devem receber as
crianças brasileiras, respeitando os preceitos constitucionais. Tanto creches quanto pré-escolas, como instituições
educativas, têm uma responsabilidade para com as crianças
pequenas, seu desenvolvimento e sua aprendizagem, o
que reclama um trabalho intencional e de qualidade. Na
intencionalidade do trabalho reside a preocupação com o
planejamento”.

56. Com base nos estudos realizados por ROCHA (2000)

a respeito das tarefas assumidas pelas instituições de educação infantil, assinale a(s) proposição(ões) correta(s):
01.

02.

04.

Com base nos estudos de Ostetto, o que é Planejamento?
01.

02.

04.

08.

16.

14

Um processo contínuo de organização natural
do sistema educativo, referindo-se à definição
rigorosa de objetivos, recursos e metas a serem
alcançadas.
Um processo de reflexão que abarca todas as ações
e situações do professor no cotidiano do seu trabalho pedagógico.
Um processo que possibilita ao professor repensar, revisar, analisar, e ressignificar sua prática
pedagógica.
Um processo que sinaliza a intencionalidade da
ação educativa, traduzindo-se no escrever, registrar, programar, documentar a proposta de trabalho realizado.
Um processo que deve ser seguido com a função
primordial de impedir que o trabalho docente
deixe lacunas no processo de aprendizagem das
crianças.
 02 + 04 + 08

08.

16.

29

As instituições de educação infantil precisam
pensar objetivos que incluam as dimensões de
cuidado e outras formas de expressão e inserção
social próprias deste momento da vida.
As instituições de educação infantil devem assumir tarefas que tenham por objetivo, fundamental, desenvolver propostas educativas condizentes
com as competências das crianças.
Estão em jogo na Educação Infantil as garantias
dos direitos das crianças ao bem-estar, à expressão,
ao movimento, à segurança, à brincadeira, à natureza, e também ao conhecimento produzido e a
produzir.
A dimensão que os conhecimentos assumem na
educação infantil situa-se numa relação extremamente amarrada aos processos gerais de constituição da criança.
A pluralidade de fatores presente nas relações
que se estabelecem nas instituições de educação
infantil demanda um olhar multidisciplinar que
possibilite a constituição de uma Pedagogia da
Educação Infantil.
 01 + 04 + 08 + 16

57. Ao longo dos anos, as instituições de educação infantil
vêm desempenhando diversos papéis. Assinale as funções
históricas que têm sido atribuídas à educação infantil.

08.
16.

Guardar as crianças.
Compensar as carências infantis.
Promover o desenvolvimento global e harmônico
das crianças.
Instrumentalizar as crianças.
Cuidar-educar crianças.

31

 01 + 02 + 04 + 08 + 16

01.
02.
04.

.
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58. Na história da educação infantil, no Brasil, nem

sempre foi reconhecido, pelo poder público, o direito à
educação infantil.

De acordo com as funções históricas da educação infantil,
assinale a(s) proposição(ões) correta(s):
01.

02.

04.

08.

16.

15

No âmbito da educação compensatória, a préescola era considerada a panaceia – remédio para
todos os males –; portanto, seria também a solução para o fracasso escolar.
Indissociavelmente vinculado ao educar, o cuidado se constitui como uma das dimensões da
prática profissional do professor da educação
infantil.
Para uma educação que privilegie a construção
da cidadania, da ética e do respeito é importante
um processo de formação dos profissionais que
considere, na sua prática, as dimensões éticas e
políticas.
A formação de profissionais da educação infantil
deve considerar a dimensão cultural, tanto da
vida dos adultos, quanto da vida das crianças.
A formação de profissionais nas instituições de
educação infantil deve pautar-se nas demandas
relacionadas aos processos individuais de aquisição dos conhecimentos formais e, dessa maneira,
erradicar, definitivamente, o fracasso escolar.
 01 + 02 + 04 + 08

.
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59. Questões relacionadas aos processos avaliativos provocam, entre os professor da educação infantil, reflexões,
angústias, dúvidas e a necessidade de melhor compreender
as diferentes funções e concepções de avaliação.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (RCNEI), assinale a(s) proposição(ões)
correta(s):
01.

02.

04.

08.

16.

13

A avaliação na educação infantil deve ser processual e destinada a auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo a autoestima das crianças.
Outras práticas de avaliação devem ser realizadas
na educação infantil, como aquelas que conferem
às produções das crianças conceitos, notas, estrelas, carimbos com desenhos de caras tristes ou
alegres, conforme o julgamento do professor
A avaliação é entendida, prioritariamente, como
um conjunto de ações que auxiliam o professor
a refletir sobre as condições de aprendizagem
oferecidas e a repensar sua prática às necessidades
colocadas pelas crianças.
A avaliação é um elemento indissociável do
processo educativo que possibilita ao professor
definir critérios para planejar as atividades e criar
situações que promovam aprendizagens.
A avaliação tem como função primordial acompanhar, orientar, regular, controlar o processo de
aprendizagem natural das crianças.
 01 + 04 + 08
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60. Repensar as práticas avaliativas demanda repensar o

contexto social, as concepções de educação infantil e as
crianças que dela participam.

Para Ostetto (2002) é correto dizer que:
01.

02.

04.

08.

16.

01

Os registros de avaliações devem retratar um
trabalho de acompanhamento desenvolvido pelo
professor, ao longo do processo vivido.
Se na avaliação a ênfase é exclusivamente o resultado de um processo vivido, os registros devem
evidenciar os resultados alcançados ou não por
cada criança.
Avaliar é investigar, principalmente, as dificuldades de cada criança que compõe o grupo. É a
avaliação que ajuda o professor a diagnosticar as
dificuldades das crianças.
A avaliação deve, sempre, explicitar os processos
de maturação das crianças e documentar, com
clareza, as lacunas encontradas nesse processo.
Os professor devem emitir pareceres que constatem os problemas encontrados pelas crianças e
devem sugerir que as famílias tomem providencias no sentido de sanar tais dificuldades.
 01

.
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