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Resumindo: são duas, apenas duas, as 

tarefas da educação. Como acho que as explicações 

conceituais são difíceis de aprender e fáceis de 

esquecer, eu caminho sempre pelo caminho dos 

poetas, que é o caminho das imagens. Uma boa 

imagem é inesquecível. Assim, em vez explicar o 

que disse, vou mostrar o que disse por meio de uma 

imagem. 

O corpo carrega duas caixas. Na mão 

direita, mão da destreza e do trabalho, ele leva uma 

caixa de ferramentas. E na mão esquerda, mão do 

coração, ele leva uma caixa de brinquedos. 

Ferramentas são melhorias do corpo. Os animais 

não precisam de ferramentas porque seus corpos já 

são ferramentas. Eles lhes dão tudo aquilo de que 

necessitam para sobreviver. 

Como são desajeitados os seres humanos 

quando comparados com os animais! Veja, por 

exemplo, os macacos. Sem nenhum treinamento 

especial eles tirariam medalhas de ouro na ginástica 

olímpica. E os saltos das pulgas e dos gafanhotos! 

Já prestou atenção na velocidade das 

formigas? Mais velozes a pé, proporcionalmente, 

que os bólidos de F-1! O vôo dos urubus, os 

buracos dos tatus, as teias das aranhas, as conchas 

dos moluscos, a língua saltadora dos sapos, o 

veneno das taturanas, os dentes dos castores. 

Nossa inteligência se desenvolveu para 

compensar nossa incompetência corporal. Inventou 

melhorias para o corpo: porretes, pilões, facas, 

flechas, redes, barcos, jegues, bicicletas, casas... 

Disse Marshall MacLuhan corretamente que todos 

os "meios" são extensões do corpo. É isso que são 

as ferramentas, meios para viver. Ferramentas 

aumentam a nossa força, nos dão poder. Sem ser 

dotado de força de corpo, pela inteligência o 

homem se transformou no mais forte de todos os 

animais, o mais terrível, o maior criador, o mais 

destruidor. O homem tem poder para transformar o 

mundo num paraíso ou num deserto. 

A primeira tarefa de cada geração, dos pais, 

é passar aos filhos, como herança, a caixa de 

ferramentas. Para que eles não tenham de começar 

da estaca zero. Para que eles não precisem pensar 

soluções que já existem. Muitas ferramentas são 

objetos: sapatos, escovas, facas, canetas, óculos, 

carros, computadores. Os pais apresentam tais 

ferramentas aos seus filhos e lhes ensinam como 

devem ser usadas. Com o passar do tempo, muitas 

ferramentas, muitos objetos e muitos de seus usos 

se tornam obsoletos. Quando isso acontece, eles 

são retirados da caixa. São esquecidos por não 

terem mais uso. As meninas não têm de aprender a 

torrar café numa panela de ferro, e os meninos não 

têm de aprender a usar arco-e-flecha para encontrar 

o café da manhã. Somente os velhos ainda sabem 

apontar os lápis com um canivete... 

Outras ferramentas são puras habilidades. 

Andar, falar, construir. Uma habilidade 

extraordinária que usamos o tempo todo, mas de 

que não temos consciência, é a capacidade de 

construir, na cabeça, as realidades virtuais 

chamadas mapas. Para nos entendermos na nossa 

casa, temos de ter mapas dos seus cômodos e mapas 

dos lugares onde as coisas estão guardadas. 

Fazemos mapas da casa. Fazemos mapas da cidade, 

do mundo, do universo. Sem mapas, seríamos seres 

perdidos, sem direção. 

A ciência é, ao mesmo tempo, uma enorme 

caixa de ferramentas e, mais importante que suas 

ferramentas, um saber de como se fazem as 

ferramentas. O uso das ferramentas científicas que 

já existem pode ser ensinado. Mas a arte de 

construir ferramentas novas, para isso há de saber 

pensar. A arte de pensar é a ponte para o 

desconhecido. Assim, tão importante quanto a 

aprendizagem do uso das ferramentas existentes —

coisa que se pode aprender mecanicamente— é a 

arte de construir ferramentas novas. Na caixa das 

ferramentas, ao lado das ferramentas existentes, 

mas num compartimento separado, está a arte de 

pensar. 
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(Fico a pensar: o que as escolas ensinam? 

Elas ensinam as ferramentas existentes ou a arte de 

pensar, chave para as ferramentas inexistentes? O 

problema: os processos de avaliação sabem como 

testar o conhecimento das ferramentas. Mas que 

procedimentos adotar para avaliar a arte de 

pensar?) 

Assim, diante da caixa de ferramentas, o 

professor tem de se perguntar: "Isso que estou 

ensinando é ferramenta para quê? De que forma 

pode ser usado? Em que aumenta a competência 

dos meus alunos para cada um viver a sua vida?". 

Se não houver resposta, pode estar certo de uma 

coisa: ferramenta não é. 

Mas há uma outra caixa, na mão esquerda, 

a mão do coração. Essa caixa está cheia de coisas 

que não servem para nada. Inúteis. Lá estão um 

livro de poemas da Cecília Meireles, a "Valsinha" 

de Chico Buarque, um cheiro de jasmim, um 

quadro de Monet, um vento no rosto, uma sonata 

de Mozart, o riso de uma criança, um saco de bolas 

de gude... Coisas inúteis. E, no entanto, elas nos 

fazem sorrir. E não é para isso que se educa? Para 

que nossos filhos saibam sorrir? Na próxima vez, a 

gente abre a caixa dos brinquedos... 

 
Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u855.shtml. Acesso em 

10 maio. 2018. (Adaptado) 

 

 

1) A alternativa que mais se aproxima do ponto de 

vista defendido pelo autor é: 

A) A família deve, na educação do filho, sempre 

atualizar as ferramentas que vão se desgastando no 

tempo. 

B) A inteligência humana reduz a sua capacidade 

de construir objetos que lhe permitem alimentar-se, 

se locomover e viver no dia a dia.  

C) O mais importante na educação das crianças é o 

domínio mínimo de um conjunto de ferramentas 

conhecidas, capazes de dar autonomia a ela. 

D) A escola deve, na formação da criança, 

desenvolver as habilidades fundamentais para que 

elas venham a ser pessoas autônomas e inventivas. 

 

2) Leia o texto a seguir: 

“Essa educação para o trânsito, além de ensinar 

regras, técnicas, métodos de prevenções de 

acidentes, deve ter a preocupação em tornar as 

pessoas cidadãs, pois vivemos em sociedade, e essa 

preocupação deve ser a curto, médio e longo prazo, 

porque a complexidade dos fatores que geram esses 

problemas não admitem uma só linha de 

pensamento e trabalho”. 

 
Disponível em: http://www.transitobr.com.br/index2.php?id conteudo=17>. 

Acesso em 10 maio. 2018.  

 

Sobre a utilização da concordância no texto acima, 

analise as assertivas e identifique com V as 

verdadeiras e com F as falsas. 

(  ) Há erro de concordância verbal relativo ao 

verbo “admitir” e seu sujeito. 

(   ) Foram seguidas corretamente, as normas de 

concordância verbal e nominal. 

(    ) Não há erro de concordância nominal relativo 

ao substantivo “fatores” e seu adjunto. 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo é: 

A) V F V 

B) V V F 

C) F F V 

D) F V F 

 

3) De acordo com o texto, assinale a alternativa 

correta de acordo com as afirmações abaixo: 

 

I – A capacidade de construir, na cabeça, as 

realidades virtuais chamadas mapas, são 

habilidades elementares como: andar, falar, 

construir. 

II – O uso das ferramentas científicas que já 

existem podem ser ensinados, no entanto para se 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u855.shtml
http://www.transitobr.com.br/index2.php?id%20conteudo=17%3e
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construir ferramentas novas é necessário saber 

pensar. 

III – Para que os filhos comecem da estaca zero, os 

pais passam aos filhos, como herança a caixa de 

ferramentas. 

IV – Após algum tempo muitas ferramentas, 

muitos objetos sempre servirão na educação dos 

filhos, e nunca serão esquecidos por não ter mais 

uso. 

A) F V V F 

B) V F F V 

C) F V F F 

D) V F F V 

 

4) Encontre a alternativa que apresenta erro de 

concordância do verbo SER: 

A) Da cidade à ilha é uma hora e quarenta minutos. 

B) Amanhã devem ser dez de maio.  

C) Isso são águas passadas.  

D) Dois mais dois é quatro.  

 

5) Assinale a alternativa onde ocorre erro de 

pontuação. 

A) )Os pássaros, sempre, voltam para os ninhos. 

B) Na semana passada, os meninos deixaram seus 

brinquedos no parque. 

C) Se não estivesse chovendo, teria ido ao cinema.  

D) Manoel, o padeiro, quebrou a perna e não veio 

hoje.  

 

6) Dadas as palavras: 

 I -des-a-ten-to  

II- sub-es-ti-mar  

III- trans-tor-no 

Constatamos que a separação silábica está correta:  

A) apenas em 3 

B) apenas em 2  

C) apenas em 1 

D) em todas as palavras 

 

Matemática 

 

7) Em uma gincana escolar, reuniram-se 200 

alunos na quadra do colégio. Desse total de alunos,                                

são do grupo azul,          do amarelo e o restante, 

do verde. Quantos alunos fazem parte do grupo 

verde? 

A) 40 

B) 50  

C) 60 

D) 70 

 

8) Fernando trabalha como montador de aparelhos 

eletrônicos e monta 1 monitor em 20 min. Certo 

dia, ele trabalhou de 9:00h às 16:00h, parando 

durante 1 hora para o almoço. 

Assinale a opção que indica o número de monitores 

que ele montou nesse dia. 

A) 12 

B) 15  

C) 16 

D) 18 

 

9) Dois quadrados com lado de 5 cm foram colados 

de forma que sua interseção é um segmento de 3cm, 

como mostra o desenho a seguir: 
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O perímetro desta figura é de: 

A) 34 cm. 

B) 35 cm. 

C) 36 cm. 

D) 37 cm. 

 

10) Certa obra da prefeitura foi realizada por 6 

operários em 30 dias. Se tivesse contratado 10 

operários para realizar a obra, teria levado: 

A) 18 dias. 

B) 24 dias. 

C) 25 dias. 

D) 40 dias. 

 

11) Uma fábrica de bebidas vai engarrafar toda a 

cerveja contida em 8 barris. Cada barril contém 150 

litros de cerveja e cada garrafa tem a capacidade de 

750 mililitros. 

Assinale a opção que indica o número de garrafas 

usado pela fábrica: 

A) 1200 

B) 1300 

C) 1500 

D) 1600 

 

12) O gráfico apresenta os dados referentes aos 

alunos da escola Majestade. 

 

 
                  

Com base nessas informações, em relação ao total 

de alunos, tem-se que: 

I – 48% são meninas; 

II – 72% são alunos de 3 a 5 anos de idade; 

III – 18% são meninos de 0 a 2 anos de idade. 

Está correto o que se afirma em: 

A) II, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

Conhecimentos Gerais 

 

13) Em 2018, completa-se 100 anos da morte do 

autor do nosso Hino à Bandeira e um dos escritores 

mais importantes do Parnasianismo no Brasil. 

Assinale a alternativa que corresponde ao nome 

deste escritor: 

A) Olavo Bilac 

B) Pedro Bandeira  

C) Machado de Assis 

D) Francisco Manuel da Silva 

 

14) O Brasil vive um grande aumento de número 

de casos de febre amarela. Já foram confirmados 

779 casos e 262 pessoas morreram em decorrência 
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da enfermidade. Assinale a alternativa correta 

referente a maior área de risco de febre amarela? 

A) Estado de São Paulo 

B) Estado de Minas Gerais 

C) Floresta Amazônica 

D) Serra da Mantiqueira 

 

15)  Na noite do dia 14 de março de 2018, no Estado 

do Rio de Janeiro aconteceu a execução da 

Vereadora: 

A) Marina Franco 

B) Marielle Franco 

C) Marielle Souza 

D) Márcia Franco 

 

Conhecimentos Específicos 

 

16) O Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil possui caráter instrumental e 

didático, devendo os professores ter consciência, 

em sua prática educativa, que a construção de 

conhecimentos se processa de maneira integrada e 

global e que há inter-relações entre os diferentes 

eixos sugeridos a serem trabalhados com as 

crianças. Este documento orienta a organização dos 

documentos de eixo de trabalho que estão 

agrupados em dois volumes relacionados aos 

seguintes âmbitos de experiências: 

A) Conhecimento de mundo e interações. 

B) Formação Pessoa e Social e Movimento. 

C) Movimento e Socialização. 

D) Formação Pessoal e Social e Conhecimento de 

mundo. 

 

17) Conforme Referencial Curricular Nacional de 

Educação Infantil, a construção da identidade e 

autonomia da criança está relacionada com os 

processos sociais que vivencia. Esta construção diz 

respeito ao conhecimento, desenvolvimento e usos 

de recursos pessoais frente às diferentes situações 

de vida. Práticas pedagógicas em maior 

consonância com esse atendimento são as que 

privilegiam: 

A) A dimensão técnica do processo educativo 

B) O desenvolvimento de conteúdos curriculares 

historicamente relevantes. 

C) As condições que permitam às crianças 

dirigirem suas próprias ações, tendo em vista seus 

recursos individuais e os limites inerentes ao 

ambiente. 

D) As condições metodológicas com foco no papel 

do professor de observador das aprendizagens 

espontâneas e prazerosas das crianças. 

 

18) De acordo com Barbosa (2008), assinale a 

alternativa que não corresponde ao trabalho com 

projetos: 

A) Os projetos são um dos muitos modos de 

organizar as práticas educativas. 

B) Os projetos indicam uma ação intencional, 

planejada coletivamente, que tenha alto valor 

educativo 

C) Através dos projetos de trabalho pretende-se 

fazer as crianças pensarem em temas importantes 

do seu ambiente, refletirem sobre a atualidade e 

considerarem a vida fora da escola. 

D) Os projetos são elaborados e executados sem as 

crianças, mas com o objetivo de levar as crianças a 



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

PREFEITURA DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

refletir coletivamente sobre as atividades 

propostas. 

 

19) Conforme Referencial Curricular Nacional de 

Educação Infantil, a construção da identidade e 

autonomia da criança está relacionada com os 

processos sociais que vivencia. Esta construção diz 

respeito ao conhecimento, desenvolvimento e usos 

de recursos pessoais frente às diferentes situações 

de vida. Práticas pedagógicas em maior 

consonância com esse atendimento são as que 

privilegiam: 

A)A dimensão técnica do processo educativo 

B) O desenvolvimento de conteúdos curriculares 

historicamente relevantes. 

C) As condições que permitam às crianças 

dirigirem suas próprias ações, tendo em vista seus 

recursos individuais e os limites inerentes ao 

ambiente. 

D) As condições metodológicas com foco no papel 

do professor de observador das aprendizagens 

espontâneas e prazerosas das crianças. 

 

20) Nas últimas décadas, vem se consolidando, na 

Educação Infantil, a concepção que vincula educar 

e cuidar, entendendo o cuidado com algo 

indissociável do processo educativo. Nesse 

contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as 

vivências e os conhecimentos construídos pelas 

crianças no ambiente da família e no contexto de 

sua comunidade, e articulá-los em suas propostas 

pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo 

de experiências, conhecimentos e habilidades 

dessas crianças, diversificando e consolidando 

novas aprendizagens. De acordo com as DCNEI, 

em seu artigo 9º, quais são os eixos estruturantes 

das práticas pedagógicas dessa etapa de Educação 

Básica. 

A) Interação e experiências. 

B) Alfabetização dos alunos. 

C) Interação e a brincadeira. 

D) Cuidar e alfabetizar. 

 

21) De acordo com a publicação do Ministério da 

Educação sobre os Critérios para um atendimento 

em creches que respeite os direitos o a desenvolver 

sua curiosidade, imaginação e capacidade de 

expressão, assinale a alternativa que não 

corresponde a esses direitos: 

A)Nossas crianças têm direito de aprender coisas 

novas sobre seu bairro, sua cidade, seu país, o 

mundo, a cultura e a natureza de forma sistemática, 

disciplinada e organizada. 

 B) Nossas crianças têm direito de ouvir e contar 

histórias e a cantar e dançar 

C)Nossas crianças têm oportunidade de 

desenvolver brincadeiras e jogos simbólicos 

D) Nossas crianças são incentivadas a se expressar 

através de desenhos, pinturas, colagens e 

modelagem em argila.  

 

22) Segundo a obra “Pedagogia da autonomia”: 

"Desta maneira, o educador já não é o que apenas 

educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 

diálogo como educando que, ao ser educado, 

também educa. (...)Já agora ninguém educa 

ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 

mesmo: os homens se educam em comunhão, 
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mediatizados pelo mundo". Paulo Freire refere-se 

à:  

A) Pedagogia do conflito.  

B) Educação bancária.  

C)Prática em que a não diretividade e o 

espontaneísmo que super valoriza a contribuição 

do próprio educando. 

D) Pedagogia que leva em consideração o caráter 

político da educação, tornando-a acessível às 

camadas populares dela excluídas. 

 

23) Para Maria Carmen Silveira Barbosa, a rotina 

pedagógica na Educação Infantil é:  

A) Um elemento estruturante da organização 

institucional e de normatização da objetividade das 

crianças e dos adultos que frequentam os espaços 

coletivos de cuidados e educação. 

B)Um processo estruturante da organização 

institucional e de normatização da subjetividade 

das crianças e dos adultos que frequentam os 

espaços coletivos de cuidados e educação. 

C) Um elemento estruturante da organização 

institucional e de normatização da subjetividade 

das crianças e dos adultos que frequentam os 

espaços coletivos de cuidados e educação. 

D)Um elemento estruturante da organização 

institucional e de normatização da subjetividade 

das crianças e dos adultos que não frequentam os 

espaços coletivos de cuidados e educação. 

 

24) “ A maturação biológica é um fator importante 

no desenvolvimento da inteligência, porém não faz 

mais do que ampliar possibilidades. Entre as 

possibilidades abertas e a atualização destas é 

preciso considerar a interferência de outros fatores. 

Há outras condições, das quais a mais imediata é 

sem dúvida o exercício funcional ligado às ações e 

suas coordenações”. (SABER, 1997, p. 183) 

A respeito dessa questão, considere as afirmativas 

a seguir: 

I- A maturação intervém como fator isolado, mas 

permanece indissociável dos efeitos das 

experiências. 

II- A maturação não intervém como fator isolado e 

nem permanece indissociável dos efeitos das 

experiências. 

III) A maturação não intervém como fator isolado, 

mas permanece indissociável dos efeitos das 

experiências. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

A) I 

B) II 

C) III 

D) Nenhuma das alternativas 

 

25) Vygotsky (2007) afirma que o aprendizado se 

dá quando propomos atividades que se adiantam ao 

desenvolvimento, trabalhando funções 

psicológicas que estão em vias de se completarem. 

Isso significa que na relação pedagógica devemos 

A) introduzir conteúdos complexos que levem os 

alunos a estudar além daquilo que está nos livros 

didáticos 

B) partir dos pré-requisitos para a aprendizagem 

dos conteúdos da série, revisando o programa da 

série anterior. 
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C) realizar intervenções que desafiem e apoiem os 

alunos para que avancem em suas aprendizagens 

potenciais. 

D) criar situações didáticas baseadas em conteúdos 

do programa das séries escolares mais adiantadas. 

 

26)Segundo o Artigo 205 da Constituição Federal 

de 1988, a educação: 

A) Será promovida e regulamentada com a 

colaboração da sociedade, visando ao 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua inserção no mercado 

de trabalho. 

B)  Será promovida pelo poder público e gerida 

pela sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício qualificado 

da cidadania e do trabalho. 

C) Será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

D) Será promovida pela sociedade e gerida pelo 

poder público, visando o pleno desenvolvimento do 

ser humano, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

27) Em conformidade com a Lei nº 9.394/96 – 

LDB, a Educação Infantil será organizada de 

acordo com as seguintes regras comuns: 

I – Avaliação mediante acompanhamento e registro 

do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo 

de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino 

Fundamental. 

II – Carga horária mínima anual de 600 horas, 

distribuída por um mínimo de 100 dias de trabalho 

educacional. 

III – Atendimento à criança de, no mínimo, quatro 

horas diárias para o turno parcial e de sete horas 

para a jornada integral. 

Estão CORRETOS: 

A) Somente os itens II e III. 

B) Somente os itens I e II. 

C) Somente os itens I e III. 

D) Todos os itens. 

 

28) De acordo com a LDB nº 93934/96 em seu 

Artigo 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo 

a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula 

estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade. 

Assinale a alternativa que corresponde as 

afirmativas corretas: 

A) Somente I e III 

B) Somente I, IV e VI 

C) Somente I, II,III e VI 

D) Todas as afirmas estão corretas. 
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29) De acordo com o art. 13 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, ao identificar marcas de agressão 

e suspeitar de maus tratos em um aluno da escola, 

o responsável pela Instituição de ensino deve: 

 

A) encaminhar o aluno para atendimento médico e 

terapêutico. 

B) proporcionar condições de atendimento aos pais 

e aluno na escola. 

C) informar seu superior, que encaminhará o caso 

ao Conselho Tutelar. 

D) garantir proteção policial ao aluno, punindo os 

responsáveis pela violência. 

 

30) De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 

20/2009, aprovado em 11 de novembro de 2009, 

assinale a alternativa que corresponde a concepção 

do Currículo da Educação Infantil: 

A) O currículo da Educação Infantil é concebido 

como um conjunto de práticas que buscam articular 

as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural, artístico, científico e tecnológico. 

B) O currículo da Educação Infantil é concebido 

como uma norma de práticas que buscam articular 

as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural, artístico, científico, político e tecnológico 

C) As práticas efetivadas por meio de relações 

sociais que as crianças desde bem pequenas 

estabelecem com os professores e as outras 

crianças, não afetam a construção de suas 

identidades 

D) Nenhuma das alternativas correspondem a 

concepção do currículo da Educação Infantil de 

acordo com o referido parecer citado. 

 


