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ESTÁGIO SUPERVISIONADO - ED. INFANTIL 
 
11) O estágio na área da educação necessita se 
configurar como espaço de pesquisa. Frente a 
esta afirmação, é correto afirmar: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ É no desenvolvimento do estágio que o 
aluno deve observar e fazer as críticas direta-
mente ao docente e à instituição pesquisada. 
B ⇒⇒⇒⇒ O desenvolvimento do estágio propõe re-
flexões e procura subsídios teóricos que ve-
nham embasar a prática. 
C ⇒⇒⇒⇒ É o momento da experimentação científi-
ca, por isso é permitido fazer experiências com 
os alunos. 
D ⇒⇒⇒⇒ Por ser uma intervenção pontual, deve 
desconsiderar o planejamento que está sendo 
desenvolvido e propor novos conteúdos. 
E ⇒⇒⇒⇒ Deve manter postura neutra, pois é o es-
paço apenas de observação e registro, não 
permitindo intervenções didáticas. 
 

 
 
12) Ser professor envolve um projeto de socie-
dade, apóia-se num método científico de inves-
tigação pedagógica, estrutura o trabalho pela 
ação criadora, lidando com o imaginário.  
 

 Assim, é correto afirmar:  
 
A ⇒⇒⇒⇒ A carreira docente exige filiação político 
partidária para ter êxito. 
B ⇒⇒⇒⇒ O professor é um técnico com competên-
cias que exclui o caráter político. 
C ⇒⇒⇒⇒ Estão presentes as dimensões política, 
científica e estética.  
D ⇒⇒⇒⇒ O professor utiliza-se da linguagem artísti-
ca, pintura, dança e dobradura, dentre outras, 
por isso é estético. 
E ⇒⇒⇒⇒ O professor desenvolve as dimensões 
críticas em si mesmo, nunca nos alunos. 
 
______________________________________ 
 
13) São atividades inerentes ao estágio curricu-
lar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Encaminhamento temático para possível 
desenvolvimento com as crianças. 
B ⇒⇒⇒⇒ Pesquisa-ação, identificação, estudo e 
intervenção. 
C ⇒⇒⇒⇒ Diagnóstico, elaboração e execução de 
projetos. 

D ⇒⇒⇒⇒ Oficina de materiais didáticos e cursos de 
pequena duração para docentes titulares. 
E ⇒⇒⇒⇒ Análise do plano de aula do(a) docente 
titular para impor mudanças. 
______________________________________ 
 
14)O estágio é um espaço de construção de 
conhecimento e transformações. 
 

 Nesse sentido, o olhar do estagiário deve 
estar voltado para observar o que segue,       
exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Registros que instrumentalizam. 

B ⇒⇒⇒⇒ Sujeitos que interagem e refletem. 

C ⇒ A vocação do(a) docente titular. 

D ⇒⇒⇒⇒ Situações vivenciadas. 

E ⇒⇒⇒⇒ Histórias e competências construídas. 
 

 
 
15) O estágio curricular requer instrumentos 
metodológicos que permitam pensar, ampliar e 
construir conhecimento.  
 

 Nesse sentido, são possibilidades qualitati-
vas, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Desenvolver projetos de pesquisas. 

B ⇒⇒⇒⇒ Ter posturas monometodológicas. 

C ⇒⇒⇒⇒ Buscar apoio interdisciplinar. 

D ⇒⇒⇒⇒ Produzir situações problemas vinculadas à 
realidade das crianças. 
E ⇒⇒⇒⇒ Buscar unidade e/ou confronto na relação 
teoria e prática. 
 
______________________________________ 
 
16) Pensando o norteamento curricular para o 
estágio supervisionado na Educação Infantil, 
pode-se selecionar os seguintes temas organi-
zadores, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ A divisão técnica do trabalho infantil. 

B ⇒⇒⇒⇒ A escola e o trabalho pedagógico. 

C ⇒⇒⇒⇒ A produção do conhecimento na e pela 
escola. 
D ⇒⇒⇒⇒ As relações pedagógicas e a organização 
da prática. 
E ⇒⇒⇒⇒ A vinculação teoria e práticas escolares. 
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17) É correto afirmar que o trabalho na Edu-
cação Infantil tem como princípio condutor.  
 
A ⇒⇒⇒⇒ O desenvolvimento exclusivo da cognição. 

B ⇒⇒⇒⇒ A sistematização da leitura e da escrita. 

C ⇒⇒⇒⇒ A elaboração dos conceitos científicos. 

D ⇒⇒⇒⇒ Os códigos de conduta moral. 

E ⇒⇒⇒⇒ A brincadeira pelas suas múltiplas lingua-
gens. 
______________________________________ 
 
18) A emoção é predominante como possibili-
dade de expressão na infância. 
 

 Nesse sentido, é correto afirmar: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ A Educação Infantil não lida com conhe-
cimento, pois as crianças são apenas emoções 
e não podem internalizar saberes. 
B ⇒⇒⇒⇒ As crianças não tem nenhuma racionali-
dade, agem apenas por impulso, por isso o pro-
fessor deve ser permissivo. 
C ⇒ O professor deve inibir o choro e o riso 
das crianças para que as mesmas aprendam a 
utilizar a fala. 
D ⇒⇒⇒⇒ O vinculo afetivo entre o professor e a cri-
ança é de extrema importância para sua apren-
dizagem. 
E ⇒⇒⇒⇒ O compromisso do professor é apenas 
com processos de higiene e segurança das  
crianças. 
______________________________________ 
 
19) Cuidar e educar são dimensões indissociá-
veis na Educação Infantil. Assim, no estágio 
supervisionado em creches e pré-escolas, com-
pete ao estagiário (...) 
 

 A alternativa correta que completa o enun-
ciado acima é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ manter as crianças sempre limpas, não 
permitindo contato com areia e/ou água sem 
uma capa apropriada; assim elas se educam. 
B ⇒⇒⇒⇒ apenas trabalhar na esfera da cognição, 
considerando que os processos de higiene e 
alimentação são funções dos auxiliares. 
C ⇒⇒⇒⇒ apenas trabalhar nos processos de higie-
nização e alimentação das crianças, pois as 
outras esferas pertencem ao professor titular. 
D ⇒⇒⇒⇒ ler ou recitar poesia enquanto troca as 
fraldas, pois assim as crianças desenvolvem a 
mente. 
E ⇒⇒⇒⇒ envolver-se em todos os processos que 
envolvam as crianças, pois todos eles têm cará-
ter pedagógico. 

20) Na organização do trabalho na Educação 
Infantil o estagiário deve reconhecer sua estru-
tura que compreende, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Qualidade total da instituição. 

B ⇒⇒⇒⇒ Rotina. 

C ⇒⇒⇒⇒ Interação com as famílias. 

D ⇒⇒⇒⇒ Brincadeira e dos brinquedos. 

E ⇒⇒⇒⇒ Organização dos espaços físicos. 
 
 


