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207 QUESTÕES COMENTADAS 

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 
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Função Social da Escola  

 

1. A discussão sobre a função social e política da escola passa pela compreensão de quais são as 

atribuições próprias dessa instituição. A respeito da função social da escola, julgue o item 

seguinte.  

A democratização da gestão educacional é um princípio importante da educação brasileira, mas 

esse princípio não está diretamente vinculado à função social da escola.  

( ) Certo ( ) Errado 

 

 

 

 

 

 

 

2. A discussão sobre a função social e política da escola passa pela compreensão de quais são as 

atribuições próprias dessa instituição. A respeito da função social da escola, julgue o item 

seguinte.  

Discutir aspectos como a estrutura econômico-social, o processo de produção, as mudanças 

tecnológicas, o processo e a divisão do trabalho, a produção e a reprodução da força de trabalho, 

extrapola os elementos próprios da função social da escola.  

( ) Certo ( ) Errado 

 

 

 

 

 

 

 

3. A discussão sobre a função social e política da escola passa pela compreensão de quais são as 

atribuições próprias dessa instituição. A respeito da função social da escola, julgue o item 

seguinte.  

As dimensões social e política da escola mantêm relações distintas, cujas ações são marcadas 

por inúmeras especificidades; por isso elas não se confundem nem se complementam.  

Comentários:  

Gabarito Errado 

Sem dúvidas a democratização da gestão educacional (gestão democrática) está diretamente relacionada à função 

social da escola, afinal, se é papel da escola formar indivíduos para o exercício da cidadania e, assim, inseri-los no 

convívio social, é preciso que a escola esteja apta a atender aos anseios desta sociedade e, para tal, é importante que 

a gestão da escola seja democrática, ou seja, com a participação de toda a comunidade escolar.  

Comentários: 

Gabarito errado  

Discutir aspectos como a estrutura econômico-social, o processo de produção, as mudanças tecnológicas, o 

processo e a divisão do trabalho, a produção e a reprodução da força de trabalho, extrapola os elementos próprios 

da função social da escola. (Errado. Todos estes aspectos estão incluídos na formação cidadã e, portanto, estão 

inseridos como elementos próprios da função social da escola.  
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b) a elaboração de conteúdos específicos voltados ao reforço do ensino de linguagem e da 

matemática para atender ao mundo do trabalho.  

c) a garantia do acesso à escola por meio de cotas sociais baseadas no mérito.  

d) a garantia de que os conteúdos curriculares priorizem o ensino de ciências e suas conexões 

com a vida prática do aluno.  

e) ações voltadas para a universalização do acesso aos conhecimentos científicos, sem 

considerar o contexto social dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História Social da Infância, concepção de infância e de 

criança. Cuidado e Educação da Primeira Infância 

 

13. “Ao educador que atua com crianças é imprescindível apreender o significado da infância, o 

que exige a investigação das diferentes conceituações a ela atribuída em distintos movimentos 

e lugares da história humana.” Nesse contexto, analise as afirmativas, marque V para as 

verdadeiras e F para as falsas. 

( ) Na cultura grega, as crianças vivem sua primeira infância em família e são submetidas à 

autoridade do pai, seu tutor legal, que pode reconhecê-las ou abandoná-las. 

( ) A alteração nos sentimentos e nas relações frente à infância, entre os séculos XVI e XVII, 

retirou a criança do anonimato e iniciou um período de conquista para a infância. 

( ) A concepção de Infância, em Rousseau, tem como nuclear a família como base sob a qual a 

criança deve ser educada. 

( ) A modernidade pôs em relevo o papel social da educação: a infância passa a ser interpretada 

a partir de um discurso religioso. 

Comentários:  

Gabarito letra A 

a) que a sua função social está para além da mera produção de conhecimentos técnicos e científicos, levando em 

conta o contexto social dos estudantes. (Correto) 

b) a elaboração de conteúdos específicos voltados ao reforço do ensino de linguagem e da matemática para atender 

ao mundo do trabalho. (Errado) 

c) a garantia do acesso à escola por meio de cotas sociais baseadas no mérito. (Errado) 

d) a garantia de que os conteúdos curriculares priorizem o ensino de ciências e suas conexões com a vida prática do 

aluno. (Errado) 

e) ações voltadas para a universalização do acesso aos conhecimentos científicos, sem considerar o contexto social 

dos estudantes. (Errado)  
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d) V, V, V, V, F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil 

 

30. - Assinale a alternativa que os princípios do Referencial Nacional para Educação Infantil 

(RCNEI/1991) 

a) formação para o mercado de trabalho, afetividade e práticas sociais. 

b) prática social, afetividade e desenvolvimento humano. 

c)respeito à dignidade, direitos da criança, acesso à cultura, participação em práticas sociais e 

cuidados. 

d)direitos da criança e afetividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários: 

Gabarito letra A 

Afirmativa I está correta. Cuidar e educar são indissociáveis e colaboram para o desenvolvimento geral da criança. 

Afirmativa II está incorreta. O uso do termo "compartimentada" inviabilizou a afirmativa. Deve-se usar o termo 

"compartilhada". 

Afirmativa III está correta. O tempo e o espaço como sendo o campo para atuação dentro da escola. 

Afirmativa IV está correta. A afirmativa estabelece uma dimensão importante do cuidado que está coerente com o 

papel do educador. 

Afirmativa V está incorreta. Não é independe do comprometimento. Na verdade, é depende do outro para o 

comprometimento. 

Comentários: 

Gabarito letra C 

A alternativa A está incorreta. Não está como princípio da RCNEI o mercado de trabalho e a afetividade.  

A alternativa B está incorreta. Não está como um princípio geral a afetividade na RCNEI. Pode estar como princípios 

secundários a afetividade ao longo do texto e das ações de cuidado. 

A alternativa C está correta. A descrição da afirmativa contempla os princípios básicos da RCNEI. 

A alternativa D está incorreta. A afetividade não está elencada como um princípio principal da RCNEI. pode estar de 

maneira indireta com as ações educativas e de cuidado. 
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50. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta, conforme o Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil, as áreas do conhecimento para a Educação Infantil: 

a) Técnicas de pintura, figuras pontilhas para cobrir, artes visuais e matemática. 

b) Contação de histórias, substantivo e adjetivo, movimento e música. 

c) Exercícios do livro didático, desenhos para pintar, leitura, linguagem oral e escrita. 

d) Cópia de textos, contagem repetida dos números, movimento e artes visuais. 

e) Movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel Mediador do Professor na prática pedagógicas com crianças 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO PEDAGÓGICO 

 

51. Trabalhar com a educação, em qualquer dos seus níveis, implica ter clareza quanto à 

finalidade, à realidade e ao plano de ação com os quais se vai trabalhar, ou seja, implica uma 

organização de intencionalidades. Esse movimento, no trabalho pedagógico, é característico da 

ação de  

a) avaliação.  

Comentários: 

Gabarito letra A 

A alternativa A está correta. Cuidar e educar são indissociáveis. 

A alternativa B está incorreta. Não é só intelecto. É desenvolvimento global. 

A alternativa C está incorreta. Não é só habilidades sociais. É desenvolvimento global. 

A alternativa D está incorreta. Termos na alternativa muito amplos que não definem nada. 

A alternativa E está incorreta. Não é só integrar escola e família, mas ter o desenvolvimento global das crianças. 

Comentários: 

Gabarito letra E 

A alternativa A está incorreta. Técnicas de pintura não é uma área do conhecimento infantil. 

A alternativa B está incorreta. Contação de histórias não é uma área do conhecimento infantil. 

A alternativa C está incorreta. Exercícios do livro didático não é uma área do conhecimento infantil. 

A alternativa D está incorreta. Cópia de texto não é uma área do conhecimento infantil. 

A alternativa E está correta. Estão descritas todas as áreas do conhecimento na educação infantil. 
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207 QUESTÕES SEM COMENTÁRIO 
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Função Social da Escola  

 

1. A discussão sobre a função social e política da escola passa pela compreensão de quais são as 

atribuições próprias dessa instituição. A respeito da função social da escola, julgue o item 

seguinte.  

A democratização da gestão educacional é um princípio importante da educação brasileira, mas 

esse princípio não está diretamente vinculado à função social da escola.  

( ) Certo ( ) Errado 

 

2. A discussão sobre a função social e política da escola passa pela compreensão de quais são as 

atribuições próprias dessa instituição. A respeito da função social da escola, julgue o item 

seguinte.  

Discutir aspectos como a estrutura econômico-social, o processo de produção, as mudanças 

tecnológicas, o processo e a divisão do trabalho, a produção e a reprodução da força de trabalho, 

extrapola os elementos próprios da função social da escola.  

( ) Certo ( ) Errado 

 

3. A discussão sobre a função social e política da escola passa pela compreensão de quais são as 

atribuições próprias dessa instituição. A respeito da função social da escola, julgue o item 

seguinte.  

As dimensões social e política da escola mantêm relações distintas, cujas ações são marcadas 

por inúmeras especificidades; por isso elas não se confundem nem se complementam.  

( ) Certo ( ) Errado  

 

4. A escola tem que se preocupar com a formação plena dos educandos, sobretudo aquelas 

infâncias e adolescências que a sociedade trata de maneira tão injusta, tão dura, tão cruel, 

aqueles a quem se nega a sua possibilidade de ser criança, de ser adolescente.  

Miguel Arroyo. Educação & Participação. 2015.  

A partir do texto acima, julgue o item seguinte.  

O ingresso em escola pública e de qualidade é a garantia de uma educação para o exercício da 

cidadania.  

( ) Certo ( ) Errado  
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141. Para efeito das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, foram adotadas 

as definições de educação infantil, criança, currículo e proposta pedagógica. Julgue o item a 

seguir:  

Proposta pedagógica é o documento oficial elaborado por órgão competente para definir as 

metas a serem atingidas pelas instituições de educação infantil ao longo de um ano letivo.  

( ) Certo ( ) Errado 

 

142. À luz das DCNEI, julgue o item a seguir:  

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter 

como eixos norteadores as interações e as brincadeiras.  

( ) Certo ( ) Errado 

  

143. Com base no disposto na Resolução CNE/CEB n.º 5/2009, julgue a assertiva abaixo:  

O processo avaliativo da educação infantil restringe-se aos múltiplos registros realizados por 

adultos, nos relatórios.  

( ) Certo ( ) Errado 

 

 

AVALIAÇÃO E REGISTRO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

144. O Art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dispõe que, na Educação Infantil, a 

avaliação far-se-á  

 a) por meio de acompanhamento do seu desenvolvimento, com o objetivo de promoção, 

mesmo para o acesso ao ensino fundamental.  

 b) mediante a sua autonomia, sendo avaliado com notas, sem o objetivo de aprovação para os 

anos seguintes.  

 c) mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental.  

 d) por meio de acompanhamento do seu desenvolvimento, com o objetivo de promoção para 

o acesso ao ensino público. 

 

145. O Artigo 31 da LDB nº 9394/1996 estabelece os princípios para orientar a avaliação da 

aprendizagem dos alunos na Educação Infantil.  

 Analise as afirmações a seguir.  
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111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
D C A D E E E B B C 

 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

D D C B E B A B B C 
 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 
A B B E D D Certo C errado B 

 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
Errado Certo Errado C A errado errado certo errado D 

 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 
A B C D E D E C C B 

 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 
C D B E A C E C C B 

 

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 
A A C C C B B A E A 

 

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 
A A D D B A E A B D 

 

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 
B E D B A D A C E A 

 

201 202 203 204 205 206 207 

C A A C D E C 
 

 


