PREFEITURA DE ORLEANS
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2012
CARGO DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1) Nos Centros de Educação Infantil a forma como é feita a acolhida é muito
importante, não só para a criança, mas também para os pais. Das alternativas abaixo,
o que não deve ser cometido na recepção das crianças:
A) Oferecer um ambiente seguro, confortável e agradável visando o desenvolvimento
infantil;
B) Dar uma atenção especial à criança e dispensar os pais ou responsáveis, pois é
função da instituição substituir a família;
C) Agir de forma acolhedora e organizada, permitindo aos pais ou responsáveis que
conheçam a estrutura física do CEI;
D) Tratar a criança com afetividade e atenção, pois se tratando de uma escola de
educação infantil é o lugar onde muitas vezes será vivida a primeira experiência da
criança longe da proteção dos pais;
E) As letras “B” e “D” são atitudes que não devemos ter.
2) Muitas crianças que iniciam a Educação Infantil vivem pela primeira vez a
experiência de estar por algumas horas longe da família e da proteção que a casa
representa. Por isso é importante que nas primeiras semanas as crianças recebam
uma atenção especial para facilitar a adaptação. A adaptação da criança à escola é
entendida como:
A) Processo em que começa o desenvolvimento psico-motor da criança;
B) Período em que precisamos separar as crianças que choram das que não choram
para garantir um ambiente tranquilo;
C) Etapa em que a criança irá conhecer a estrutura física de seu novo ambiente;
D) Tempo dado às crianças e aos pais para que se acostumem a nova rotina;
E) Momento em que o espaço infantil deverá ser fechado aos pais, evitando assim
conflitos e confrontos desnecessários entre escola e família.
3) Nossas roupas não servem apenas para cobrir e proteger o corpo. De modo geral,
servem também como símbolo da identidade e cultura. Expressamo-nos através do
que vestimos e dos adornos que escolhemos. Diante disso, leia os itens abaixo :
I- A roupa ideal é aquela que cobre o corpo, mantém o conforto, permite o movimento
e deixa a pele respirar;
II- Os calçados devem ser limpos, abertos, bem apertados no pé, rasteiros e
antiderrapantes;
III- O uso de brincos, piercings, colares, anéis, cintos contribuem para o
desenvolvimento visual da criança;
IV-As luvas devem ser evitadas, pois não são aliadas da higiene e da segurança;
V- O uso de óculos quando necessários, devem ser usados com cordão de segurança.
Agora assinale a alternativa coerente der acordo com os itens acima:
A) As alternativas 1, 2 e 5 estão corretas;
B) As alternativas 2, 4 e 5 estão corretas;
C) As alternativas 1, 3 e 4 estão incorretas;
D) As alternativas 2, 3 e 4 estão incorretas;
E) Somente a alternativa 1 é a correta.
4) Qual das alternativas abaixo contempla somente atitudes que devemos evitar na
instituição de educação infantil?
A) Estabelecer um horário para troca de fraldas, fumar em lugares que a criança não
veja, manter as unhas com esmalte, usar perfumes de cheiro forte e ativo, colocar a
disposição das crianças botões, miçangas e outras miudezas;
B) Lavar as mãos quando achar necessário, não deixar a exposição das crianças
pequenos objetos, fazer a troca de fraldas de acordo com a necessidade e não fumar;
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C) Cada luva utilizada deve ser descartada após o uso, usar perfumes suaves, manter
os cabelos soltos e limpos, usar calçados antiderrapantes;
D) Usar luvas para se proteger de sangue, pus, diarreia e outros, lavar as mãos deve
fazer parte da rotina, não deixar pequenos objetos ao alcance das crianças, no caso
de cabelos longos mantê-los presos;
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
5) Nossas crianças ainda são pequenas e não tem a clara noção dos perigos que o
ambiente pode oferecer. Por esta razão, precisamos atentar especialmente para a
prevenção de acidentes. Não se trata de superproteger, mas sim de “cuidar educando
e educar cuidando”. Qual das alternativas a seguir contempla apenas cuidados que
devemos ter com o ambiente no CEI?
A) Tomadas acima do alcance das crianças ou com proteção, janelas com cortinas,
deixar as chaves nas portas;
B) Usar alfinetes e tachinhas nos murais, falar em tom alto, não permitir que as
crianças façam atividades ao ar livre;
C) Fiação fora do alcance da criança, mobiliário sempre que possível fixado na
parede, limpeza diária dos brinquedos;
D) Deixar de fácil acesso objetos e sacos plásticos, não retirar as chaves das portas,
não abrir as janelas;
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
6) Sabendo dos cuidados que devemos ter com o ambiente na Educação Infantil, leia
os itens abaixo e coloque V quando for verdadeiro e F quando for falso:
( ) Efetuar a limpeza de materiais pessoais, mamadeiras e chupetas as vezes que
forem utilizadas;
(
) É importante deixar em contato com as crianças objetos que sirvam como
degraus, pois facilitam o desenvolvimento muscular;
( ) Brinquedos, tecidos, fantoches, cortinas etc. devem ser raramente lavados;
( ) As lixeiras devem ser grandes, para que não haja necessidade do lixo ser
descartado frequentemente;
( ) Especialmente nos momentos de repouso e alimentação, sempre evitar som alto
e dispersivo e/ou ruídos estridentes.
Assinale a ordem correta das letras empregadas nos itens acima:
A) V V F V F;
B) V F F V V ;
C) V V V F F;
D) F F V V V;
E) V F F F V.
7) Através do movimento acontece as mais variadas descobertas no mundo infantil.
Com relação ao desenvolvimento de atividades que exigem movimentos não é correto
afirmar:
A) Através dele a criança se comunica e se relaciona com o mundo;
B) Cada novidade é um desafio a ser explorado, sem receio e sem medos;
C) Atividades que levam a criança a se movimentar não é saudável, por isso não
devem ser incentivadas, para evitar acidentes;
D) No contato com a criança o profissional precisa estar sempre vigilante;
E) A criança precisa de segurança em todos os momentos do dia.
8) Atitudes que não podemos ter no Centro de Educação Infantil quando estamos
com as crianças:
A) Jamais deixá-las desacompanhadas, exceto quando estão dormindo;
B) Observá-las constantemente para detectar qualquer evento como engasgo
inesperado, febre repentina entre outros;
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C) Registrar quaisquer situações que ocorram na creche em agenda, para ciência dos
pais;
D) Cada criança deverá ter seu próprio lençol, pente, sabonete, toalha...;
E) Organizar os berços e os colchonetes mantendo uma distância de
aproximadamente 90 cm entre eles.
9) Leia os itens abaixo com relação a troca de fralda. Em seguida assinale
a
alternativa verdadeira:
I- Nunca adiar a troca de fraldas, que deverá ser feita de acordo com a necessidade
individual de cada criança;
II- Higienizar as partes intimas das crianças de frente para trás com algodão
umedecido em água e, quando houver necessidade, lavá-las com sabão neutro;
III- Estabelecer momentos em que todos os bebês sejam trocados simultaneamente;
IV-Lenço de papel umedecido contém conservantes, o que podem provocar
assaduras;
V- A desinfecção do fraldário deve ser feita no final de cada dia com álcool 70%.
A) Os itens I, II e III estão corretos;
B) Somente os itens III e V estão incorretos;
C) Somente o item III é incorreto
D) Todos os itens estão corretos
E) Todos os itens estão incorretos
10) No momento das refeições é importante para a criação de hábitos saudáveis.
Diante disso coloque V para atitudes corretas e F para atitudes erradas na hora da
alimentação:
( ) Soprar o alimento para que ele atinja a temperatura ideal;
( ) Não há necessidade de a criança comer sentada a mesinha;
( ) Cada criança, mesmo os bebes, devem comer somente de seu prato, utilizando
talheres e copos individuais;
( ) Ensinar a criança a mastigar bem os alimentos;
( ) Não oferecer alimentos enquanto as crianças correm, andam ou brincam.
Assinale a ordem correta das letras:
A) V V V V V
B) V F F V V
C) F F V V F
D) F F V V V
E) V F V V F
11) O banho é um ato de afeto, que deve ser feito com calma. É um momento
precioso, onde um adulto interage individualmente com a criança. Qual dos itens
abaixo não é correto fazer na hora do banho?
A) Utilizar esponjas e talco;
B) Dar preferência ao sabonete liquido;
C) Verificar a temperatura da água;
D) Antes de começar o banho, deixar os objetos à mão;
E) Nunca deixar a criança sozinha.
12) Qual das alternativas abaixo não são funções do auxiliar de ensino na educação
infantil?
A) Realizar tarefas de banho e higiene das crianças;
B) Recepcionar as crianças na entrada e saída;
C) Fornecer alimentação às crianças nos horários determinados;
D) Manter vigilância;
E) Planejar , ministrar aulas e orientar a aprendizagem.
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13) Você pretende trabalhar na Educação Infantil. De acordo com a Lei 9394/1996, a
educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem por finalidade o
desenvolvimento integral da criança até que idade?
A) Seis anos;
B) Quatro anos;
C) Três anos;
D) Dois anos;
E) Nenhuma das alternativas.
14) Ainda, de acordo com a Lei 9294/96 a Educação Infantil está dividida em Creche
e Pré-Escola. Diante disso, a criança considerada de creche terá a seguinte idade:
A) Até um ano;
B) Até dois anos;
C) Até quatro anos;
D) Até três anos;
E) Até cinco anos.
15) Pais e professores precisam atuar em conjunto para identificar os sinais de
maturidade das crianças na hora de deixar as fraldas. Nesse momento é correto os
profissionais do Centro Infantil ter que atitudes?
A) Recomendar que os pais adaptem o vaso sanitário, que usem roupas fáceis de tirar
(de preferência com elástico), elogie a criança e não se estressem se ela ainda não
tiver o controle total dos esfíncteres;
B) Acelerar um pouco o processo para que até aos dois anos de idade a criança já
consiga pedir para fazer xixi;
C) Não existe uma data fixa para o bebê deixar de usar fraldas, cada criança tem seu
tempo e seu ritmo;
D) Todas as alternativas estão corretas;
E) As alternativas “a” e “c” estão corretas.
CONHECIMENTOS GERAIS
16) À palavra CURRÍCULO associam-se distintas concepções, que derivam dos
diversos modos de como a educação é concebida historicamente, bem como das
influências teóricas que a afetam e se fazem hegemônicas em um dado momento.
Diferentes fatores sócio-economicos, políticos e culturais contribuem, assim, para que
currículo venha a ser entendido como:
A) Os conteúdos a serem ensinados e aprendidos;
B) As experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos;
C) Os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas
educacionais;
D) Os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino;
E) Todas as alternativas estão corretas.
17) A LDB 9394/96 define em seu artigo 12, que os estabelecimentos de ensino, ao
elaborarem uma PROPOSTA PEDAGÓGICA, precisam respeitar as leis e normas
comuns do país e,também, estar de acordo com aquelas do seu sistema de ensino.
Isto é, a proposta NÃO pode ferir as LEIS MAIORES como:
A) Constituição Federal, LDB, ECA, e as Normas Estaduais ou
Municipais de
Educação.
B) Regimento Interno Escolar e LDB.
C) PPP e ECA.
D) Regimento Interno, PPP e ECA.
E) Normas Municipais, PPP e Regimento Interno.
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18) A AVALIAÇÃO tem como foco fornecer informações acerca das ações de
aprendizagem e, portanto, não pode ser realizada apenas ao final do processo, sob
pena de perder seu propósito.
Podemos chamar essa perspectiva de Avaliação:
A) Classificatória.
B) Formativa.
C) Somativa.
D) Avaliativa.
E) Seletiva.
19) “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a
sociedade muda”. Frase dita por:
A) Carlos Drummond de Andrade.
B) Madalena Freire.
C) Paulo Freire.
D) Olavo Bilac.
E) Mario Quintana.
20) A LDB 9394/96, destaca na Seção II, 3 artigos à Educação Infantil. Esses artigos
são:
A) art. 25, art. 26 e art. 27.
B) art. 27, art. 28 e art. 29.
C) art. 29, art. 30 e art. 31.
D) art. 31, art. 32 e art. 33.
E) art. 33, art. 34 e art. 35.
21) A lição de casa de muitos professores é PLANEJAR aulas interessantes para
captar a atenção dos alunos em sala de aula.
Entre as alternativas abaixo, assinale a ordem da elaboração um PLANO DE AULA.
A) Objetivo/ Tema/ Avaliação/ Estratégia/ Material.
B) Material/ Objetivo/ Tema/ Estratégia/ Avaliação.
C) Avaliação/ Objetivo/ Tema/ Estratégia/ Material.
D) Estratégia/ Tema/ Material/Objetivo/ Avaliação.
E) Tema/ Objetivo/ Material/ Estratégias/ Avaliação.
22) Para Vygotsky, o Elo Central do PROCESSO de Aprendizagem, é:
A) Formação de Conceitos.
B) Análise de Conteúdos.
C ) Formação de Atividades.
D) Análise de Conceitos.
E ) Análise dos Conceitos e Conteúdos.
23) Com o objetivo de oferecer Proteção Integral à CRIANÇA e ao ADOLESCENTE foi
instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990:
A) Regimento Interno nas escolas.
B) Educação Infantil.
C) Ensino Fundamental 9 anos.
D) Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
E) Conselho Municipal de Educação – CME.
24) Para Piaget, a inteligência passa por FASES, as quais chamou de Estágios ou
Períodos do DESENVOLVIMENTO COGNITIVO.
Assinale a alternativa que corresponde QUANTOS e QUAIS são estes Estágios ou
Períodos.
A) 2/Período Operatório Concreto e Operatório Formal;
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B) 4/Período Sensório Motor, Pré – Operatório, Operatório Concreto e Operatório
Formal;
C) 3/ Período Pré – Operatório, Operatório Concreto e Operatório Formal;
D) 1 Período Operatório Formal;
E) Nenhuma das alternativas.
25) De acordo com os PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, são Temas
Transversais propostos pelo Ministério da Educação. Exceto:
A) Ética;
B) Trabalho e Consumo;
C) Educação para o Trânsito;
D) Pluralidade Cultural;
E) Orientação Sexual.
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