
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – EDITAL Nº 051/2019 

 
Parecer da banca elaboradora referente aos recursos interpostos pelos candidatos sobre as questões de 

prova. 
 

CARGO: AGENTE EM ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO 
 

QUESTÃO 01 
 
O ano de 2020 iniciou com uma nova ameaça para a humanidade, o coronavírus. 
 
Nesse sentido, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 

(    ) Até o momento (FEV/2020), há confirmação de casos de coronavírus no Brasil. 
  

(    ) As fábricas de smartphones no Brasil estão tendo sua produção prejudicada, em função do surto 
de coronavírus e a consequente falta de componentes eletrônicos, que deveriam vir da China. 

  

(    ) Santa Catarina já apresenta, até o momento (FEV/2020), três casos confirmados de coronavírus 
em pessoas que estiveram recentemente na China. 

  

(    ) A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina 
está preocupada com o rebanho suíno do estado, pois assim como na gripe suína é certo que o 
coronavírus também é transmitido pelo porco ao ser humano. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A F – F – V – V   C F – V – F – V 

B V – V – F – F    D V – F – V – F 

 

 
Parecer: 
 
O primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil ocorreu em 26/02/2020 e o segundo caso foi 
confirmado em 29/02/2020 (www.saude.gov.br), portanto em FEV/2020 havia a confirmação de casos no 
Brasil. As fábricas de smartphones no Brasil que dependem de componentes eletrônicos, que deveriam 
vir da China estão tendo sua produção prejudicada (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
(ABINEE). Santa Catarina não apresentava casos confirmados de coronavírus em FEV/2020 
(www.saude.gov.br). Não existe nenhuma comprovação de que porcos podem transmitir o coronavírus 
para seres humanos. 
 

 

 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 02 

 

Assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. 
 

A população do Vale do Itajaí convive frequentemente com as _______, principalmente do rio _______, 
sendo os municípios de _______, _______ e _______ alguns dos mais afetados. 
 



Asecas – Itajaí-Açu – Rio do Sul – Blumenau – Itajaí 

Bcheias–Itajaí-Açu– Chapecó –Xaxim – Xanxerê 

Ccheias – Itajaí-Açu – Rio do Sul – Blumenau – Itajaí  

Dcheias–Itajaí-Mirim–Rio do Sul – Blumenau – Itajaí 

 

 
Parecer: 
 
As cheias no Vale do Itajaí são freqüentes. O município de Rio do Sul não faz parte da bacia do rio Itajaí-
Mirim, logo não é afetado por eventuais cheias deste rio. Os municípios de Rio do Sul, Blumenau e Itajaí 
fazem parte da bacia do Rio Itajaí-Açu e são diretamente afetados pelas cheias deste curso de água. 
 

 

 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 03 

 
O estado de Santa Catarina destaca-se no cenário nacional na área esportiva. O estado possui diversos 
clubes de futebol e um campeonato estadual bem organizado. Assinale a alternativa correta. 
 

AA equipe do Avaí (Florianópolis) foi a campeã estadual de futebol de 2019. 

BNenhum clube de Itajaí foi campeão catarinense de futebol até o momento. 

CO Clube Náutico Marcílio Dias, da cidade de Itajaí, é o campeão da Série D do Campeonato Brasileiro 

de futebol de 2019. 

DA equipe do Concórdia Atlético Clube (Chapecó) sofreu um grave acidente aéreo quando se 

deslocava até a cidade de Medellin, onde seria disputada a primeira partida da final da Copa Sul-
Americana de 2016. 

 

 
Parecer: 
 
O edital nº 051/2019 prevê que a parte de “CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES”, da prova escrita 
para os cargos de nível médio, contemple assuntos relacionados a “ASPECTOS HISTÓRICOS, 
GEOGRÁFICOS, ECONÔMICOS, ESPORTIVOS, POLÍTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, SANTA 
CATARINA E BRASIL”. Futebol é uma modalidade esportiva e desta forma sua inclusão nas questões da 
prova atende ao previsto no edital. A equipe do Avaí (Florianópolis) foi a campeã estadual de futebol de 
2019 (http://fcf.com.br/competicoes/campeonato-catarinense-serie-a-2019/). A Associação 
Chapecoense de Futebol (Chapecó) sofreu um grave acidente aéreo quando se deslocava até a cidade de 
Medellin, onde seria disputada a primeira partida da final da Copa Sul-Americana de 2016 e não o 
Concórdia Atlético Clube. 
 

 

 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 



QUESTÃO 05 
 
“O brasileiro está preparado para comprar em um supermercado sem caixa, com cobrança online? Uma 
pesquisa do IBOPE Conecta realizada com usuários da internet revela que 87% deles comprariam nessa 
situação – acham que seria mais prático, mais rápido e gostam de novas experiências de compra. Para 
os 13% que não comprariam, o motivo é o receio de não ter alguém para solucionar um problema e por 
não parecer tão seguro. O IBOPE Conecta também perguntou qual o sistema de pagamento inovador 
preferido – a biometria foi o método escolhido por 48% dos entrevistados, seguido do pagamento com 
celular (27%) e reconhecimento facial (12%). Apesar do desejo de avanço tecnológico, 42% acreditam 
que o Brasil não tem capacidade de ter lojas sem atendentes, pagamentos via celular e outros. Também 
há a barreira cultural – 64% preferem pagamento com cheque e 49% preferem o sistema de carnê/boleto 
bancário.” (Blue Bus. “Pesquisa do IBOPE – 87% gostariam de comprar em supermercado sem caixa”. 23 de agosto 2018. Disponível em: 

https://wp.me/p71C8Z-GRi). 
 

Considerando o texto acima, analise as afirmações a seguir. 
 

I 87% dos pesquisados são usuários de compras online pela internet. 
  

Il O Brasil não dispõe de condições para que lojas sem atendentes se torne realidade, segundo a 
maioria dos entrevistados.   

  

lll Uma das principais razões para que os pagamentos continuem a depender de atendentes é cultural, 
pois os brasileiros ainda preferem o pagamento em cheque ou mesmo o boleto bancário.  

  

lV Entre os métodos de pagamento inovadores, o reconhecimento facial e através do celular foram os 
menos populares entre as formas mencionadas pela notícia.  

  

V A segurança no momento da compra e a possibilidade de resolver dificuldades com uma pessoa 
da loja foram fatores apontados pelos entusiastas das novas experiências de compras.  

 
Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A  II – IV – V     C  II – III – V 

B  II – IV       D  III – IV  

 

 
Parecer: 
 
A questão trata da interpretação do texto apresentado e solicita que se selecione a alternativa que 
apresenta todas as afirmações corretas de acordo com o texto. A afirmação I não está presente em 
nenhuma alternativa, porém isso não invalida a questão, já que esta afirmativa está incorreta. O texto 
afirma que 87% dos entrevistados comprariam em um supermercado sem caixa, com cobrança online, 
informação que difere do que está na afirmativa 1: “87% dos pesquisados são usuários de compras online 
pela internet”. 
 

 

 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 06 

 
A charge abaixo, de Malika Dahil Aguiar, foi publicada no portal de notícias “Em tempo”, em 5 de outubro 
de 2017.  



 
Fonte: https://emtempo.com.br/charges/80980/charge-do-em-tempo--05-de-outubro-2017--malika 

 
A partir da imagem, é correto afirmar: 
 

A  A chargista prevê que, em 2020, os livros serão considerados objetos perigosos. 

B  As expressões faciais das personagens reforçam o texto, que indica um estranhamento das crianças 

com o livro impresso. 

C  A charge promove uma reflexão sobre o aumento da popularidade dos ebooks em detrimento dos 

livros impressos.  

D  A charge promove uma crítica ao uso excessivo de tecnologias digitais, associado a problemas de 

leitura nas gerações futuras. 

 

 
Parecer:   
 
A charge ilustra o aumento do uso das tecnologias digitais e implica que, em pouco, tempo as pessoas 
não serão mais capazes de reconhecer o livro impresso. Não estão mencionados ou implicados na charge 
a associação necessária entre o livro impresso com um objeto perigoso, a popularidade de e-books ou 
problemas de leitura. A única alternativa correta é a B, já que a representação dos gestos faciais no 
desenho (olhos arregalados, posições das sobrancelhas etc.) são pistas visuais que reforçam o 
estranhamento das personagens. O termo “personagem” é comum de dois gêneros, no uso tradicional 
do termo emprega-se a palavra no feminino em qualquer contexto. 
 

 

 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 

 
 

QUESTÃO 07 
 
“Todos falam dos supostos benefícios que a saúde traz ao indivíduo, mas eu acho que a saúde é um 
estado precário que não pressagia nada de bom.” (BORGES, Jorge Luis. Disponível em: https://www.revistabula.com/7416-

40-frases-desconcertantes-de-jorge-luis-borges/). 

 
Em relação à frase, assinale a alternativa correta. 
 

A  Por ter saúde precária, o autor demonstra preocupação constante com sua condição fisiológica. 

B  Para o autor, estar doente é mais vantajoso do que estar saudável. 

C  A frase demonstra o pessimismo do autor, ao ver o estado saudável como prelúdio para a doença. 

D  O autor afirma que as pessoas saudáveis não gozam de tantos benefícios quanto se alardeia. 

 



 
Parecer:  
 
A frase apresentada denota seu sentido pessimista na medida em que qualifica a saúde de forma negativa: 
“estado precário”, “não pressagia nada de bom”. A ironia da frase não é incompatível com pessimismo. O 
texto não coloca em evidência os benefícios que as pessoas saudáveis teriam, mas sim enfoca como o 
autor percebe o estado saudável. 
 

 

 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 08 

 
Analise as seguintes proposições lógicas: 
 

Mariana está feliz. 
Pedro está triste ou Mariana está triste. 

 
Considerando que as proposições acima são verdadeiras, qual das alternativas abaixo é falsa? 
 

A Pedro está feliz 

B Mariana não está triste 

C Pedro está triste 

D Mariana está feliz 

 

 
Parecer:  
 
Sabe-se que a proposição “Mariana está feliz” é verdadeira, portanto, para que a proposição “Pedro está 
triste ou Mariana está triste” seja verdadeira, necessariamente Pedro está triste.  
 
Assim sendo, “Pedro está feliz” é falso. 
 
O gabarito é a letra A. 
 

 

 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 10 

 
Considerando que uma moeda com lados cara e coroa, não viciada, será lançada sequencialmente 3 
vezes. Qual a probabilidade de que o resultado destes lançamentos seja uma sequência de 3 caras ou 
uma sequência de 3 coroas? 



 

A  75% 

B  50% 

C  37,5% 

D  25% 

 

 
Parecer:  
 
O universo total de lançamentos é de 8 possibilidades. 
 
Pede-se a probabilidade para o caso do lançamento ser (Cara, Cara Cara) ou (Coroa, Coroa, Coroa), o 
que representa duas opções do universo total. 
 
Assim sendo, a probabilidade é de 2/8 = 0,25 = 25%. 
 
O gabarito correto é a letra D. 
 

 

 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 12 

 
Acerca da Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2017), assinale a alternativa correta. 
 

A  As aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes 

o desenvolvimento de vinte competências gerais. 

B  Está orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana. 

C  As competências gerais desdobram-se no tratamento didático proposto somente para a Educação 

Infantil e Ensino Fundamental.  

D  Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas privados de ensino. 

 

 
Parecer: 
 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que não há equívoco no 
enunciado e nas alternativas, tendo sido elaborada conforme indicações da Base Nacional Comum 
Curricular/BNCC (BRASIL- 2017), mantendo-se como resposta correta a alternativa B, descartando-se as 
outras alternativas por não serem as corretas. Portanto, recurso indeferido. 
 

 

 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 



QUESTÃO 13 
 
Os currículos escolares, atualmente, em sua maioria, abordam questões de identidade, alteridade, 
diferenças, subjetividade, multiculturalismo. Em conformidade com as teorias de currículo, essas 
categorias estão incluídas nas teorias: 
 

A  Tradicionais de currículo 

B  Críticas de currículo 

C  Libertárias de currículo 

D  Pós-críticas de currículo  

 

 
Parecer: 
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, a banca esclarece que a 
mesma será anulada. Portanto, recurso deferido. 
 

 

 
Decisão: 
 
Anular a questão. 
 

 
QUESTÃO 15 

 
São componentes básicos do planejamento de Ensino: 

 

A  Objetivos, Conteúdo, Procedimentos de Ensino, Recursos de Ensino e Avaliação.  

B  Conhecimento da realidade, elaboração do plano, execução do plano, avaliação e aperfeiçoamento 

do plano. 

C  Planejamento educacional, Planejamento de currículo e Planejamento de ensino. 

D  Planejamento de curso, planejamento de unidade e planejamento de aula. 

 

 
Parecer: 
 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que a resposta correta é a 
alternativa A, pois trata-se de elementos básicos constantes em um plano de ensino (uma sequência 
coerente de elementos necessários para o processo de ensino e de aprendizagem/conforme os autores: 
LIBÂNEO (1993); GIL (2012); VASCONCELLOS (1998), DIAZ BORDENAVE e PEREIRA (1994), PILLETI (1999), 
ANASTASIOU e ALVES (2009), entre outros.  Portanto, recurso indeferido. 
 

 
 

 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 

 



QUESTÃO 17 
 
De acordo com os princípios da Educação Nacional (LDB/9.394/96), é correto afirmar, exceto: 
 

A  Padrão de qualidade, prioritariamente, nas instituições de ensino privadas e filantrópicas. 

B  Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

C  Respeito com a diversidade étnico-racial. 

D  Consideração com ideologia de gênero. 

 

 
Parecer: 
 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que o enunciado está correto, 
assim como as possibilidades de respostas estão claras em que as alternativas B, C e D (estão corretas), 
exceto (não correta), é a afirmativa A. Portanto, decide-se em alterar o gabarito de resposta, descarta-se 
o gabarito anterior (B) e se substituiu pela alternativa A, como resposta correta. 
 

 

 
Decisão: 
 
Alterar gabarito para a letra “A”. 
 

 
QUESTÃO 18 

 
Com referência ao Decreto 10.357/14, é correto afirmar: 

 

A  Os vereadores serão os responsáveis por definir os conteúdos programáticos das temáticas 

evidenciadas por esse Decreto. 

B  É garantida a igualdade de oportunidade a todo cidadão brasileiro ou estrangeiro, 

independentemente da cor da pele, de gênero e orientação sexual na construção de um espaço de 
diálogo e formação permanente entre escola, comunidade e Secretaria Municipal de Educação. 

C  Trata-se de um Decreto que diz respeito somente a temática da Cultura Africana e Afro-Brasileira. 

D  É garantida a igualdade de oportunidade a todo cidadão brasileiro, independentemente da 

cor da pele, de gênero e orientação sexual na construção de um espaço de diálogo e 
formação permanente entre escola, comunidade e Secretaria Municipal de Educação. 

 

 
Parecer: 
 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que a resposta correta é a letra 
D, em conformidade com o Art. 3º do DECRETO Nº 10.357, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014, que modifica a 
redação do art. 2º do Decreto nº 7.733, de 25 de novembro de 2005, passando a ter a seguinte redação: 
"Art. 2º É garantido a igualdade de oportunidade a todo cidadão brasileiro, independente da cor da pele, 
de gênero e orientação sexual na construção de um espaço e diálogo e formação permanente entre 
escola, comunidade e Secretaria Municipal de Educação." Disponível em:  
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itajai/decreto/2014/1035/10357/decreto-n-10357-2014-altera-o-decreto-n-
7733-de-25-de-novembro-de-2005-que-institui-programa-municipal-de-educacao-para-diversidade-etnica-

cultural-no-municipio-de-itajai-e-da-outras-providencias  Portanto, recurso indeferido. 
 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itajai/decreto/2005/773/7733/decreto-n-7733-2005-institui-programa-municipal-de-educacao-para-diversidade-etnica-cultural-no-municipio-de-itajai-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itajai/decreto/2014/1035/10357/decreto-n-10357-2014-altera-o-decreto-n-7733-de-25-de-novembro-de-2005-que-institui-programa-municipal-de-educacao-para-diversidade-etnica-cultural-no-municipio-de-itajai-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itajai/decreto/2014/1035/10357/decreto-n-10357-2014-altera-o-decreto-n-7733-de-25-de-novembro-de-2005-que-institui-programa-municipal-de-educacao-para-diversidade-etnica-cultural-no-municipio-de-itajai-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/i/itajai/decreto/2014/1035/10357/decreto-n-10357-2014-altera-o-decreto-n-7733-de-25-de-novembro-de-2005-que-institui-programa-municipal-de-educacao-para-diversidade-etnica-cultural-no-municipio-de-itajai-e-da-outras-providencias


 

 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 20 

 
Sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP), é correto afirmar: 

 

A  Democratização dos papéis, instalação de um processo coletivo de fragmentação das decisões. 

B  Controle hierárquico das divisões de tarefas e centralização dos papéis. 

C  Deve ser uma construção coletiva e democrática com vistas a descentralização de papéis e 

democratização de tomada de decisões. 

D  Reorganização da escola, tomada coletiva de decisões e descontinuidade de ações passadas. 

 

 
Parecer: 
 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que a resposta correta é a letra 
C, pois o PPP da escola precisa ser uma construção coletiva e democrática (participação de todos os 
envolvidos na escola), com vistas à descentralização de papéis (significa com deve estar centrado na 
direção da escola e/ou ditado pela direção escolar), precisa ser uma construção em que a tomada de 
decisões é feita pelos envolvidos, por isso que é político. Nesse sentido, em consonância com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), as demais alternativas não condizem com o foco 
dessa questão. Portanto, recurso indeferido. 
 

 

 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 21 

 
 
Assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. 
 
 
Não se concebe uma educação infantil em que não estejam presentes os cuidados com o seu ________, 
sua _______, sua _______, seu ________ e seu _________________________. 
 
 

A  corpo – alimentação – saúde – atraso – desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo 

B  corpo – memória – saúde – crescimento – desenvolvimento integral 

C  corpo – alimentação – isolamento – crescimento – desenvolvimento integral 

D  corpo – alimentação – saúde – crescimento – desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo  

 



 
Parecer: 
 
O referencial utilizado para organização do enunciado da questão e das alternativas apresentadas podem 
ser verificadas junto ao seguinte link: 
http://www.sistema.anped.org.br/sites/default/files/gt07-1824.pdf. 
Observe-se que o artigo utilizado como referencial foi apresentado na Anped (Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), dentro do GT: Educação de Crianças de 0 a 6 anos / n.07. 
Somado a isto, os documentos que fazem parte desta Associação, são resultados de pesquisas realizadas 
na área da Educação, contam com avaliadores que aprovam os trabalhos e pesquisadores na/da área. 
 

 

 
Decisão:  
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 23 

 
A Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (LDB, art.29). Sendo 
assim, é correto afirmar, sobre a Educação Infantil, exceto: 

 

A  É a primeira etapa da educação básica. 

B  Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 10 (dez) anos. 

C  Atende crianças de quatro e cinco anos na pré-escola. 

D  Atende crianças até três anos, na creche ou entidades equivalentes. 

 

 
Parecer: 
 
A questão está totalmente contextualizada e todas as alternativas apresentadas estão relacionadas ao 
enunciado. 
 

 

 
Decisão:  
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 24 

 
Questão 24) Acerca da Educação de Crianças de zero a cinco anos de idade, assinale a alternativa 
correta. 
 

A  A educação infantil é um dever humano e social de todas as crianças até seis anos de idade, sem 

distinção decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de rosto e 
cabelo), da etnia, nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou classe 

http://www.sistema.anped.org.br/sites/default/files/gt07-1824.pdf


social. Entretanto, está atrelada à situação trabalhista dos pais e ao nível de instrução, religião, opinião 
política ou orientação sexual. 

B  A educação infantil é um dever humano e social de todas as crianças até seis anos de idade, sem 

distinção decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de rosto e 
cabelo), da etnia, nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou classe 
social. Também não está atrelada à situação trabalhista dos pais nem ao nível de instrução, religião, 
opinião política ou orientação sexual. 

C  A educação infantil é um direito humano e social de todas as crianças até dez anos de idade, sem 

distinção decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de rosto e 
cabelo), da etnia, nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou classe 
social. Também não está atrelada à situação trabalhista dos pais nem ao nível de instrução, religião, 
opinião política ou orientação sexual. 

D  A educação infantil é um direito humano e social de todas as crianças até seis anos de idade, sem 

distinção decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de rosto e 
cabelo), da etnia, nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou classe 
social. Também não está atrelada à situação trabalhista dos pais nem ao nível de instrução, religião, 
opinião política ou orientação sexual. 

 

 
Parecer:   
 
A questão requereu do candidato conhecimento referente à Educação Infantil independentemente da 
Fonte a ser pesquisada. Neste caso, a fonte foi o Portal do MEC, que determina todas as normativas, 
conteúdos e conhecimentos referentes a esta etapa da Educação Básica. As informações podem ser 
verificadas no seguinte site: http://educacaointegral.mec.gov.br/educacao-infantil  
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
“A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. É a única que está vinculada a uma idade 
própria: atende crianças de zero a três anos na creche e de quatro e cinco anos na pré-escola. Tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (LDB, art.29).  
Esse tratamento integral das várias dimensões do desenvolvimento infantil exige a indissociabilidade do 
educar e do cuidar no atendimento às crianças. A educação infantil, como dever do Estado, é ofertada em 
instituições próprias — creches para crianças até três anos e pré-escolas para crianças de quatro e cinco 
anos — em jornada diurna de tempo parcial ou integral, por meio de práticas pedagógicas cotidianas. 
Essas práticas devem ser intencionalmente planejadas, sistematizadas e avaliadas em um projeto político-
pedagógico que deve ser elaborado coletiva e democraticamente com a participação da comunidade 
escolar e desenvolvido por professores habilitados. A educação infantil, cuja matrícula na pré-escola é 
obrigatória para crianças de quatro e cinco anos, deve ocorrer em espaços institucionais, coletivos, não 
domésticos, públicos ou privados, caracterizados como estabelecimentos educacionais e submetidos a 
múltiplos mecanismos de acompanhamento e controle social. 
A partir da significativa demanda e expansão da educação infantil, e considerando as competências da 
União de coordenar a Política Nacional de Educação, de prestar assistência técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento da educação e de estabelecer 
diretrizes para a educação infantil, o Ministério da Educação vem implementando ações com vistas a 
garantir não apenas a expansão da oferta de educação infantil, mas também a qualidade no atendimento 
às crianças de zero a seis anos de idade, em creches e pré-escolas. 
A educação infantil é um direito humano e social de todas as crianças até seis anos de idade, sem distinção 
decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de rosto e cabelo), da etnia, 
nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou classe social. Também não 
está atrelada à situação trabalhista dos pais nem ao nível de instrução, religião, opinião política ou 
orientação sexual.” 

http://educacaointegral.mec.gov.br/educacao-infantil


 
A alternativa B diz: “A educação infantil é um dever humano e social [...]” 
A alternativa D diz: “A educação infantil é um direito humano e social [...]”, ou seja, estão diferentes. 
 

 

 
Decisão:  
 
Manter a questão. 
 

 

QUESTÃO 25 
 
No sentido de auxiliar todos os educadores, é necessário estudar e compreender o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) como conteúdo fundamental no processo de formação de agentes de cidadania. 
 
Nesse sentido, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas, o que prega o ECA. 
 

(    ) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 

  

(    ) A família é um importante fator de proteção na vida de crianças e adolescentes: é com ela que 
os mais velhos aprendem valores necessários a vida comunitária. 

  

(    ) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação 
ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Adolescentes e crianças necessitam muito de 
fatores de proteção ao longo do seu desenvolvimento. 

  

(    ) Por acaso a família foi relacionada no ECA como a primeira instituição a atuar na defesa dos 
direitos de crianças e adolescentes. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A  F – V – F – V 

B  F – F – V – V 

C  V – F – V – F  

D  V – F – F – F 

 

 
Parecer: 
 
A alternativa C contempla a sequência correta, conforme gabarito disponibilizado. Para confirmação, 
verificar o link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069compilado.htm. 

 

 
 

 
Decisão:  
 
Manter a questão. 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069compilado.htm


QUESTÃO 26 
 
A explanação do ECA no ambiente escolar é um grande avanço para sua aplicação. Todo profissional da 
educação tem a obrigação de conhecer e vivenciar esta legislação que está contida em seu capitulo IV: 
Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer; Art.53 - A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparando para o exercício da cidadania 
e qualificação para o trabalho.  
 

Este artigo assegura: 
 

I Igualdade de condições para o acesso na comunidade. 
  

Il Direito de ser respeitado por seus educadores. 
  

lll Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
  

lV Direito de organização e participação em entidades estudantis. 
  

V Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo 
estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.  

 
Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A  II – III – IV – V       C  I – III – IV   

B  I – III – IV – V       D  I – IV – V 

 

 
Parecer:  
 
A questão do concurso diz respeito ao ECA, que pode ser verificado, na sua forma atualizada, em 2019, 
no seguinte link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069compilado.htm, e ratificado a partir do 
recorte da própria legislação, especialmente no que diz respeito ao inciso V, na parte em destaque: 
 
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo 
estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação 
básica. (Redação dada pela Lei nº 13.845, de 2019) 
 

 

 
Decisão:  
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 27 

 
Considerando a importância entre o cuidar e o educar na Educação Infantil, a partir do tratamento integral 
das várias dimensões, do desenvolvimento infantil, que exige a indissociabilidade do educar e do cuidar 
no atendimento às crianças, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13845.htm#art2


(    ) A educação infantil, como dever do Estado, deve ofertada em instituições próprias — creches 
para crianças até três anos e pré-escolas para crianças de quatro e cinco anos – em jornada 
diurna de tempo parcial ou integral, por meio de práticas pedagógicas cotidianas. 

  

(    ) As práticas educacionais devem ser intencionalmente planejadas, sistematizadas e avaliadas 
em um projeto político-pedagógico que deve ser elaborado coletiva e democraticamente com 
a participação da comunidade escolar e desenvolvido por professores habilitados. 

  

(    ) No processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam apenas de um tipo de 
linguagem sem exercer a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses originais 
sobre aquilo que buscam desvendar.  

  

(    ) A educação infantil, cuja matrícula na pré-escola é obrigatória somente para crianças de um 
e dois anos, deve ocorrer em espaços institucionais, coletivos, não domésticos, públicos ou 
privados, caracterizados como estabelecimentos educacionais e submetidos a múltiplos 
mecanismos de acompanhamento e controle social. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A  F – F – V – V      C  F – F – F – F 

B  V – V – F – F       D  V – V – V – V 

 

 
Parecer: 
 
O MEC é o órgão máximo, responsável por todas as orientações, normativas e legislação que diz respeito 
à Educação Básica e Superior. No site:  http://educacaointegral.mec.gov.br/educacao-infantil, é possível 
verificar, quando se trata de Educação Infantil, que “As práticas educacionais devem ser intencionalmente 
planejadas, sistematizadas e avaliadas em um projeto político-pedagógico que deve ser elaborado 
coletiva e democraticamente com a participação da comunidade escolar e desenvolvido por professores 
habilitados”.  Mesmo que o recurso tenha sido elaborado de maneira extremamente confusa, solicita o 
requerente que a resposta considerada correta seja a Letra B. Ora, no gabarito disponibilizado aos 
candidatos, esta é a alternativa correta. 
 

 

 
Decisão:  
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 29 

 
Acerca do entendimento, também pelo Agente em Atividade de Educação, de que cuidar e educar são 
processos indissociáveis, é correto afirmar, exceto: 
 

A  Que para superar a cisão histórica entre cuidar/educar é preciso conceber a educação infantil como 

fruto de ações complementares e amplas de cuidado e educação. 

B  É necessário ter como suporte propostas pedagógicas que levem em consideração a criança como 

um ser completo em suas dimensões cognitivas, afetivas, psicomotoras, sociais, contexto de vida mais 
imediato das crianças, suas necessidades, peculiaridades e diferenças culturais, étnicas e de gênero.  

C  Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser 

solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. Disso independe a construção de 
um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado.  

http://educacaointegral.mec.gov.br/educacao-infantil


D  Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação infantil significa compreendê-lo como 

parte integrante da educação, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que 
extrapolam a dimensão pedagógica.  

 

 
Parecer:  
 
O gabarito lançou a resposta correta, na qual é possível verificar que todas as alternativas apresentadas 
ao enunciado da questão (letras A, B e D), com exceção da Letra C, estão corretas.  
 

 

 
Decisão:  
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 31 

 
Assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. 
 

O cuidado é um ato em relação ao _____ e a _______ que possui uma dimensão ________ e implica em 
procedimentos __________. 
 

A  corpo – saúde – emocional – específicos 

B  outro – si próprio – expressiva – específicos  

C  outro – si próprio – única – adequados   

D  corpo – alimentação – específica – adequados 

 

 
Parecer: 
 
A referência e base legais para o enunciado da questão que exigiu a complementação das lacunas está 
em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf. 
Também pode ser confirmada na p. 24 do referido documento, que diz: “A base do cuidado humano é 
compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar 
a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma 
dimensão expressiva e implica em procedimentos específicos.” 
 

 

 
Decisão:  
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 32 

 
Na Educação Infantil, quando se fala de espaço, é essencial que os profissionais entendam não se faz 
referência apenas os acúmulos de objetos e mobílias. Então, a que isso se refere?  
 

A  Relação que se estabelece entre escola e sociedade. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf


B  Relação que se estabelece entre professores(as) e pais. 

C  Relação que se estabelece entre pais e crianças. 

D  Relação que se estabelece entre o espaço e as pessoas que o frequentam. 

 

 
Parecer: 
 
No que tange aos argumentos utilizados pelo(a) impetrante, faz-se necessário esclarecer que nem todas 
as pessoas da sociedade frequentam o espaço da escola. Mesmo que a escola esteja inserida no ambiente 
social, há várias instituições sociais que não se fazem presentes nos ambientes e nos espaços escolares. 
Desta feita, não tem o mesmo sentido o indicativo da alternativa A - Relação que se estabelece entre 
escola e sociedade, e sim a alternativa D - Relação que se estabelece entre o espaço e as pessoas que o 
frequentam, destacando-se “as pessoas que o frequentam”, ou seja, as pessoas que frequentam o espaço 
na/da Educação Infantil. 
 

 

 
Decisão:  
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 33 

 
Todos os servidores públicos devem agir com ética, respeito e solidariedade perante os colegas de 
trabalho. No que diz respeito à Ética Profissional e ao compromisso coletivo no desempenho de função 
pública, é correto afirmar, exceto: 
 

A  O servidor público está autorizado a omitir a verdade se o interesse do Estado o exigir.  

B  As decisões do servidor público, cuja conduta deve ser pautada na ética, deverão ser pautadas na 

legalidade, na conveniência, na oportunidade, na justiça e na honestidade. 

C  No exercício das suas atribuições, o servidor público deve agir com urbanidade junto aos colegas, 

uma vez que essa atitude constitui obrigação ética e funcional. 

D  O agente público deve escolher, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa 

para o bem comum, que é, em última análise, o interesse público. 
 
 

 
Parecer: 
 
O texto enunciativo da questão em foco está totalmente claro, permitindo total interpretação. Jamais o 
servidor público poderá omitir a verdade. Muito ao contrário, deve fazer o possível para que todas as 
pessoas tenham acesso à verdade, uma vez que toda pessoa tem direito à verdade. Desta forma, o 
servidor não pode omiti-la ou falseá-la, mesmo que seja contrária aos interesses da própria pessoa 
interessada ou da Administração Pública.  
No que diz respeito à alternativa D, ela está correta, pois são deveres fundamentais do servidor público, 
ser leal, reto, justo e probo. O servidor deve demonstrar a integridade do seu caráter e escolher, sempre, 
a opção, quando mais de uma se apresentar, àquela que seja mais vantajosa e melhor para o bem comum. 
 

 
 



 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 35 

 
Os profissionais que atuam nas Instituições de Educação Infantil devem partilhar com os pais, 
conhecimentos que utilizem uma sistemática de comunicações regulares. Isso facilita a interação 
família/escola. Para isso, os pais devem ter acesso à: 
 

I Filosofia e concepção de trabalho da Instituição. 
  

Il Informações relativas ao quadro de pessoal sem as qualificações e experiências. 
  

lll Informações relativas à estrutura e funcionamento da creche ou da pré-escola. 
  

lV Condutas em caso de emergência e problemas de saúde. 
  

V Informações quanto a repressão das crianças e famílias em eventos especiais. 
 

Das afirmações acima, as corretas estão em: 
 

A  I – III – IV     C  II – III – V 

B  I – III – V      D  I – II – III 

 

 
Parecer: 
 
De acordo com o RCNEI, p. 79, “Os pais, também, devem ter acesso à: • filosofia e concepção de trabalho 
da instituição; • informações relativas ao quadro de pessoal com as qualificações e experiências; • 
informações relativas à estrutura e funcionamento da creche ou da pré-escola; • condutas em caso de 
emergência e problemas de saúde; • informações quanto a participação das crianças e famílias em 
eventos especiais”. Verificar no seguinte link: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf 
Além disso, de acordo com o recurso do impetrante, este solicita que se considere a alternativa VI, que 
sequer faz parte das respostas da questão em foco. 
A questão 35 se refere à importância e necessidade dos profissionais que atuam nas Instituições de 
Educação Infantil, partilharem com os pais, conhecimentos que utilizem uma sistemática de 
comunicações regulares, a fim de facilitar a interação família/escola. Ora, se o Agente em Atividade de 
Educação é um profissional que atua na Educação Infantil, cabe, também a ele, dar acesso aos pais, às 
condutas em caso de emergência e problemas de saúde. O RCNEI, na sua p. 79, usa a expressão “coletivo 
de profissionais” para se referir àqueles que atuam nesta etapa da Educação. O Agente em Atividade de 
Educação faz parte deste coletivo. 
 

 

 
Decisão:  
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 37 

 
É possível integrar o conhecimento das famílias nos projetos e demais atividades pedagógicas. Não só 
as questões culturais e regionais podem ser inseridas nas programações por meio da participação de 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf


pais e demais familiares, mas também as questões afetivas e motivações familiares podem fazer parte 
do cotidiano pedagógico. 
 

Em relação a projetos a serem trabalhados com as crianças, envolvendo os profissionais que atuam nesta 
etapa, para integrar a família, é correto observar: 
 

A  As histórias que nunca estiveram relacionadas à vida da família. 

B  As brincadeiras desconhecidas dos pais na infância. 

C  A história da escolha do nome das crianças. 

D  As perspectivas de contribuir para crianças apáticas e pouco interativas. 

 

 
Parecer:  
 
O texto enunciativo da questão em foco está totalmente claro, permitindo total interpretação e, 
consequentemente, resposta do candidato. 
 

 

 
Decisão:  
 
Manter a questão. 
 

 
QUESTÃO 39 

 
Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, 
por exemplo: 
 

A  A expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das 

emoções. 

B  As experiências e os saberes, os conhecimentos culturais, o desenvolvimento de ações e o 

cotidiano. 

C  A expressão das frustrações, a mediação das emoções, a resolução de afetos e a regulação dos 

conflitos. 

D  As experiências e a cultura, os conhecimentos atitudinais, o desenvolvimento de saberes e a idade. 

 

 
Parecer:  
 
A resposta correta, observando a Nova BNCC, p. 33, é o texto que está contido na Letra A. 
 

 

 
Decisão: 
 
Manter a questão. 
 

 


