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O QUE ESTUDAR SOBRE 
EDUCAÇÃO INFANTIL?

#1



CONHEÇA OS TEMAS MAIS FREQUENTES

#1 Referencial Curricular da Educação Infantil 
#2 Organização do Trabalho Educativo e Espaços Escolares 
#3 O Binquedo e o Brincar 
#4 Lei de Diretrizes e Bases e Constituição Federal 
#5 Avaliação na Educação Infantil 
#6 Linguagem e Oralidade 
#7 História da Educação Infantil e Concepção de Criança e Infância 
#8 Rotina da Creche e/ou Educação Infantil 
#9 O Cuidar e a Formação da Criança 
#10 Música, Movimento e Desenho 
#11 Aprendizagem na Educação Infantil 



QUESTÕES 
COMENTADAS

#2



Q1 (PREF. ARARUAMA/RJ - FUNCAB - 2015) 

A teoria de Piaget distingue quatro períodos gerais do desenvolvimento 
cognitivo: sensório-motor, pré-operacional, operacional/concreto e
operacional/formal. Segundo Piaget, o crescimento cognitivo da criança se dá
através de: 
 
Ⓐ Equilibração e contraposição. 
Ⓑ Transferência e aceitação. 
Ⓒ Conscientização e aproximação. 
Ⓓ Investigação e experimentação. 
Ⓔ Assimilação e acomodação.



R1 (PREF. ARARUAMA/RJ - FUNCAB - 2015) 

Alternativa A: INCORRETA. A equilibração faz parte dos conceitos de Piaget. Para a
formações de estruturas mentais, porém, o crescimento cognitivo da criança se dá
através da assimilação e da acomodação. 
 
Alternativa B: INCORRETA. Transferência e contratransferência são conceitos da
psicanálise e a aceitação não faz parte dos principais conceitos elaborados por
Piaget. A ideia de aceitação aqui refere-se às conquistas que o sujeito já possui e
que o passará para um novo estágio de desenvolvimento. 
 
Alternativa C: INCORRETA. Dentro do que diz respeito às fases de desenvolvimento
da criança, a conscientização e aproximação não são conceitos determinantes 
para o desenvolvimento cognitivo da criança, segundo esse teórico.



R1 (PREF. ARARUAMA/RJ - FUNCAB - 2015)  

Alternativa D: INCORRETA. É através da investigação e da experimentação que as
estruturas mentais da criança são desenvolvidas, mas a evolução do
desenvolvimento cognitivo da criança se dá pelo processo de assimilação e
acomodação dos novos conceitos adquiridos através da investigação e da 
experimentação. 
 
Alternativa E: CORRETA. Assimilação e acomodação são processos de
desenvolvimento cognitivo da criança. Na assimilação, o sujeito busca atrelar os 
novos conhecimentos aos já existentes. A partir desse momento, a informação é
armazenada, ou seja, é acomodada até que uma nova situação exista. 



Q2 (PREF. ARARUAMA/RJ - FUNCAB - 2015) 

Conforme o art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente
têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo
para o exercício da sua cidadania e o preparo para o trabalho, 
assegurando-se lhes, exceto: 
 
Ⓐ Direito à organização e participação em entidades estudantis. 
Ⓑ Direito de ser respeitado por seus educadores. 
Ⓒ Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Ⓓ Viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou
responsável, sem expressa autorização judicial. 
Ⓔ Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. 



R2 (PREF. ARARUAMA/RJ - FUNCAB - 2015) 

Alternativa A: CORRETA. A criança e o adolescente, enquanto sujeitos sociais, têm seus
direitos e deveres que devem ser preservados. Dar voz a eles é incentivá-los a serem
seres políticos que têm o direito de opinar. Uma das formas é organizar e participar de
entidades estudantis. No contexto histórico atual do nosso país, esses jovens estão tendo
um papel muito importante. 
 
Alternativa B: CORRETA. O respeito deve existir nas diferentes esferas e situações. A
criança e o adolescente têm o direito de serem respeitados pelos educadores. Situações
constrangedoras ou ameaças podem render penas criminais para os educadores. 
 
Alternativa C: CORRETA. A LDB garante o acesso às escolas públicas de qualidade próximo
a residência do educando. 



R2 (PREF. ARARUAMA/RJ - FUNCAB - 2015) 

Alternativa D: INCORRETA. Permitir a saída do menor da comarca onde reside sem
expressa autorização judicial pode acarretar em grandes problemas para 
os pais e para esses jovens, podendo ser encaixado em abandono de menor incapaz. 
 
Alternativa E: CORRETA. Todas as crianças e adolescentes têm o direito de ter acesso e
permanecer na escola. Pais que permitem que as crianças não frequentem 
a escola podem responder processos. 



Q3 (PREF. CUIABÁ/MT - FGV - 2015) 

Com relação às características das funções psicológicas superiores na teoria de Vygostsky, analise as
afirmativas a seguir: 
 
1. São os modos de funcionamento psicológico, tais como a capacidade de planejamento e a
imaginação. 
2. Referem-se aos mecanismos intencionais e são processos voluntários. 
3. Originam-se nas relações entre indivíduos e se desenvolvem ao longo do processo de internalização. 
 
Assinale: 
Ⓐ Se somente a afirmativa I estiver correta. 
Ⓑ Se somente a afirmativa II estiver correta. 
Ⓒ Se somente a afirmativa III estiver correta. 
Ⓓ Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
Ⓔ Se todas as afirmativas estiverem corretas. 



R3 (PREF. CUIABÁ/MT - FGV - 2015) 

Assertiva 1: CORRETA. A capacidade de planejamento, execução, controle, criatividade,
imaginação, dentre outras, são chamadas de “funções psicológicas” que podem ser
superiores ou executivas. 
 
Assertiva 2: CORRETA. Algumas funções cerebrais são voluntárias e intencionais, a
exemplo do planejamento e construção de metas. 
 
Assertiva 3: CORRETA. Segundo Vygotsky, o processo de interação entre os indivíduos
contribui para a formação das funções mentais e estas se desenvolvem com o tempo,
mediante novas interações no processo de internalização. 
 
Reposta: Ⓔ 



Q4 (PREF. CUIABÁ/MT - FGV - 2015) 

Relacione os teóricos às respectivas ideias: 1. Piaget / 2. Vygotsky 
1. ( ) O desenvolvimento cognitivo é interpretado a partir da experiência com o meio
físico. 
2. ( ) A aprendizagem interage com o desenvolvimento, produzindo as zonas de
desenvolvimento proximal. 
3. ( ) O sujeito social não é apenas ativo mas, sobretudo, interativo. 
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 
Ⓐ 1 – 2 – 2. 
Ⓑ 2 – 2 – 1. 
Ⓒ 1 – 1 – 2. 
Ⓓ 1 – 2 – 1. 
Ⓔ 2 – 1 – 1. 



R4 (PREF. CUIABÁ/MT - FGV - 2015) 

Item I: PIAGET. Piaget explica as fases de desenvolvimento do indivíduo e a
importância da interação com o objeto para o seu desenvolvimento. 
Item 2: VYGOTSKY. Vygotsky aborda sobre o sujeito social e a formação das funções
psíquicas a partir das relações do sujeito com o meio social e cultural. 
Segundo Vygotsky, a aprendizagem perpassa por três zonas: Zona de
Desenvolvimento Real – se refere ao que o sujeito já sabe; Zona de Desenvolvimento
Potencial – o que ele é capaz de aprender; Zona de Desenvolvimento Proximal – é a
distância entre o que já sabe e o que pode aprender, onde as mediações são feitas. 
Item 3: VYGOTSKY. Vygotsky diz que o sujeito desenvolve suas funções superiores
mediante as interações com o outro e com o meio cultural. 
 
Resposta: Ⓐ 



Q5 (PREF. JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - AOCP - 2015) 

No artigo 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil,
afirma-se: “A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica”. Segundo
a LDBEN nº 9.394/96, devidamente atualizada, a educação infantil compreende o
ensino de: 
 
Ⓐ 0 a 3 anos. 
Ⓑ 0 a 4 anos. 
Ⓒ 0 a 5 anos. 
Ⓓ 0 a 6 anos. 
Ⓔ 0 a 2 anos. 



R5 (PREF. JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - AOCP - 2015) 

Alternativa A: INCORRETA. O período correspondente de 0 a 3 anos é referente à creche. 
 
Alternativa B: INCORRETA. Antes, o período até 4 anos correspondia à pré-escola. 
 
Alternativa C: CORRETA. Na nova LDB, passa a ser considerada educação infantil todo o
período de 0 a 5 anos. “Art.5º A Educação Infantil, primeira etapa da 
Educação Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais caracterizam como
espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade
no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados 
e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle
social”  



R5 (PREF. JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - AOCP - 2015) 

Alternativa D: INCORRETA. A criança com 6 anos, completos até 31 de março, deve estar
inserida no 1º ano do ensino fundamental. 
 
Alternativa E: INCORRETA. Essa idade ainda faz parte da creche. 



Q6 (NUCLEP - BIORIO - 2014)

Pedagogos são profissionais que devem estar preparados para a prevenção, o
diagnóstico e o tratamento dos problemas que interferem na saúde, na
aprendizagem e no trabalho. O diagnóstico de dificuldades socioeducativas é
realizado por meio de recursos que se constituem em instrumentos fundamentais
com caráter: 
 
Ⓐ Curativo. 
Ⓑ Preventivo. 
Ⓒ Diferenciador. 
Ⓓ Expansionista 
Ⓔ Agregador. 



R6 (NUCLEP - BIORIO - 2014)

Alternativa A: INCORRETA. O pedagogo precisa ter um olhar muito refinado diante dos
seus educandos, conhecer o processo natural de desenvolvimento de 
cada faixa etária e estar atento aos sinais de alguma dificuldade ou transtorno possível.
Dessa forma, sua postura é preventiva e não curativa. 
Alternativa B: CORRETA. O pedagogo que acompanha seus educandos, que conhece o
processo de desenvolvimento natural e está atento às mudanças de comportamento e
expressões dos seus alunos ou percebe que não estão conseguindo avançar na sua
aprendizagem, trabalha numa perspectiva preventiva. 
Alternativa C: INCORRETA. De nada adianta o pedagogo perceber as alterações
apresentadas dos seus educandos e não saber intervir de maneira eficiente. Perceber as
diferenças é importante para melhor intervir com seu educando. Perceber e não saber o
que fazer é considerado um processo de exclusão. 



R6 (NUCLEP - BIORIO - 2014)

Alternativa D: INCORRETA. O pedagogo precisa estar bem preparado para trabalhar com a
diversidade, com as diferenças, sem expor as dificuldades de seus alunos, mas mediar de
maneira correta para que ele avance em sua aprendizagem. 
 
Alternativa E: INCORRETA. Na perspectiva inclusiva, o pedagogo precisa elaborar
diferentes situações que a participação de todos seja de igualdade; mesmo cada sujeito
tendo sua maneira diferente de participar, o importante é que todos tenham o direito 
de aprender. O pedagogo que têm alunos de inclusão e não faz para que eles aprendam,
apenas está inserindo, agregando o educando aos demais, sem dar-lhe condições de
igualdade para a sua aprendizagem. 



Q7 (PREF. DE AQUIRAZ - CETREDE - 2017) 

Dentre os motivos que justificam ser a brincadeira importante para o desenvolvimento 
e a aprendizagem da criança, podemos afirmar que a/ao: 
Ⓐ brincadeira é importante, mas não permite a elaboração e a expressão de sentimentos e
emoções. 
Ⓑ brincadeira é importante, mas não favorece o equilíbrio afetivo da criança, pois provoca
muitas frustrações. 
Ⓒ brincar, a criança constrói novas possibilidades de ação e formas criativas de organizar o
ambiente, por outro lado, brincar tem o objetivo de provocar competitividade entre as crianças. 
Ⓓ brincar, a criança envolve-se em uma situação imaginária capaz de torná-la agressiva,
causando o isolamento por parte de seus pares. 
Ⓔ brincar, a criança movimenta-se em busca de parceria e na exploração de objetos, comunica-
se com seus pares, expressa-se através de múltiplas linguagens, descobre regras e toma
decisões. 



R7 (PREF. DE AQUIRAZ - CETREDE - 2017) 

Alternativa A: INCORRETA. Através do brincar, as crianças se expressam, podendo o
profissional perceber suas emoções e os valores constituídos. 
 
Alternativa B: INCORRETA. Conviver com as frustações é extremamente importante
para o autoconceito e autoconfiança da criança, além da formação da sua
personalidade. Na brincadeira e no jogo, as crianças aprendem a respeitar regras, a
respeitar o outro e a evoluir no processo egocêntrico. 



R7 (PREF. DE AQUIRAZ - CETREDE - 2017) 

Alternativa C: INCORRETA. O brincar não tem a função de provocar a competitividade,
mas de estimular a criança a conviver, respeitar o outro, desenvolver 
sua expressão oral, orientação espacial e temporal. 
 
Alternativa D: INCORRETA. Através do jogo simbólico, a criança compreende conceitos
e regras. 
 
Alternativa E: CORRETA. É através do brincar que múltiplas habilidades e funções
cognitivas são desenvolvidas. 
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