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Leia o texto abaixo para responder às questões de  01 a
05.

A anatomia das emoções
Uma pequena estrutura do cérebro, a ínsula, está surpreen-
dendo os cientistas, que ali descobrem a sede de diversos

sentimentos humanos

Numa das regiões mais recônditas do cérebro, os neurocien-
tistas encontraram uma nova peça para um dos mais insti-
gantes  quebra-cabeças  da  medicina:  o  mapeamento  das
emoções humanas. Do tamanho de uma ameixa seca, a ín-
sula trabalha em parceria com outras duas estruturas cere-
brais, o córtex pré-frontal e a amígdala (estes, sim, velhos co-
nhecidos dos estudiosos no controle de diversas emoções). A
ínsula funciona como uma espécie de intérprete do cérebro
ao traduzir sons, cheiros ou sabores em emoções e senti-
mentos como nojo,  desejo,  orgulho,  arrependimento,  culpa
ou empatia. "Ela dá colorido psíquico às experiências senso-
riais", diz o neurocirurgião Arthur Cukiert. Ou, como definiu o
psiquiatra americano Martin Paulus, professor da Universida-
de da Califórnia, é na ínsula que o corpo e a mente se encon-
tram.
Descrita pela primeira vez no fim do século XVIII, pelo anato-
mista e fisiologista  alemão Johann Christian Reil,  a  ínsula
sempre foi negligenciada pelos pesquisadores. A dificuldade
de acesso impedia estudos mais minuciosos sobre sua fisio-
logia. Nos últimos dez anos, graças ao aperfeiçoamento dos
exames de imagens, como a ressonância magnética funcio-
nal, a ínsula despertou a atenção dos neurocientistas. Flagra-
da em pleno funcionamento, já se viu que ela é ativada toda
vez que alguém ri de uma piada, ouve música, reconhece ex-
pressões de tristeza no rosto de outra pessoa, quer se vingar
ou decide não fazer uma compra. "Os estudos já mostraram
também que a superativação da ínsula está relacionada a di-
versos distúrbios psiquiátricos, sobretudo as fobias e o trans-
torno obsessivo-compulsivo", diz o neurologista Mauro Mus-
zkat, da Universidade Federal de São Paulo. Imagens do cé-
rebro indicam que lesões na ínsula podem levar à apatia, à
perda de libido, a alterações na memória de curto prazo e à
incapacidade de alguém distinguir  pelo  cheiro  um alimento
fresco de outro estragado.
O trabalho mais fascinante sobre a ínsula foi divulgado re-
centemente  pela  revista  científica Science. Tudo  começou
com a história do senhor N., de 38 anos. Tabagista compulsi-
vo, ele fumava cerca de quarenta cigarros por dia. Um derra-
me, no entanto, fez com que ele instantaneamente abando-
nasse o vício e "esquecesse a vontade de fumar", como des-
creveu aos pesquisadores das universidades de Iowa e do
Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Com o derrame, a ín-
sula  do senhor N.  havia  sido lesionada.  Outros pacientes,
também fumantes e com danos na mesma região cerebral,
foram avaliados. A maioria deles perdeu a vontade de fumar.
Esse estudo foi o primeiro a relacionar uma área específica
do cérebro ao vício. "O tabagismo não pode ser explicado
apenas pela ação da nicotina no cérebro", diz Nasir Naqvi,
um dos autores da pesquisa. "O vício deflagra uma série de
mudanças  comportamentais  e  fisiológicas:  o  aumento  dos
batimentos cardíacos, a elevação da pressão, a alteração do
paladar e a sensação da fumaça entrando nos pulmões, en-
tre outras." Todas essas informações são processadas na ín-
sula e traduzidas na ânsia de acender mais um cigarro. Tra-
balhos como esse abrem o caminho para o desenvolvimento
de  novos  tratamentos  contra  o  tabagismo e  outros  vícios,
como a dependência de drogas e o alcoolismo.
Como se trata de uma área de pesquisa relativamente nova,
a ciência ainda não conseguiu esmiuçar todas as funções da
ínsula.  As diferentes  partes  do cérebro  não agem isolada-
mente, mas por meio de circuitos múltiplos, que interagem
entre si, o que torna o estudo do cérebro extremamente com-

plexo. De qualquer forma, as descobertas recentes sobre a
ínsula são uma fonte preciosa de informações sobre a anato-
mia das emoções. Um dos grandes estudiosos do tema é o
neurocientista  português  António  Damásio.  Ele  busca  em
seus estudos a base biológica das emoções e da consciência
humanas. "Os sentimentos não são nem inatingíveis nem ilu-
sórios. São o resultado de uma curiosa organização fisiológi-
ca que transformou o cérebro no público cativo das emoções
teatrais do corpo", escreveu Damásio no livro O Erro de Des-
cartes. 

BUCHALLA, Anna Paula. Veja. Disponível em:
<http://veja.abril.com.br/140207/p_092.shtml >. Acesso em: 14 set. 2013. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função social do texto produzido por Anna Paula Buchal-
la é: 

(A) propor para médicos especialistas  alternativas efici-
entes para o tratamento do tabagismo em pacientes
com mais de trinta anos de idade. 

(B) apresentar para a comunidade científica um percurso
histórico dos estudos desenvolvidos desde o século
XVIII pelos estudiosos sobre as regiões cerebrais. 

(C) divulgar para o público leitor as novas descobertas da
ciência sobre os  mecanismos fisiológicos das emo-
ções e os desdobramentos dessas descobertas. 

(D) esclarecer os profissionais da psicologia sobre a na-
tureza biológica das emoções, negando-se sua natu-
reza social e histórica. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As funções naturais da ínsula, segundo o texto, estão rela-
cionadas à 

(A) transformação das percepções sensoriais  em senti-
mentos e emoções. 

(B) perda da habilidade humana de distinguir  alimentos
saudáveis de alimentos pouco saudáveis. 

(C) produção de diferentes tipos de hormônios e substân-
cias capazes de gerar raciocínio lógico. 

(D) controle da consciência de quando se deve parar de
consumir cigarros, drogas ilícitas e álcool.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o texto, “a ínsula sempre foi negligenciada pelos
pesquisadores”. Isso ocorreu porque ela 

(A) provoca  alterações  comportamentais  em  indivíduos
saudáveis submetidos ao estresse. 

(B) localiza-se em uma região de difícil acesso no cére-
bro humano, o que impede sua descrição. 

(C) compõe-se de múltiplos circuitos elétricos que ocor-
rem no encéfalo, tornando o seu estudo complexo.

(D) supõe a abordagem de subtemas subjetivos, que es-
tão pouco ligados à racionalidade humana. 

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso literal e figurado de palavras e expressões podem
estar presentes num mesmo texto. Pensando nisso, qual
das alternativas a seguir revela uso literal das palavras?

(A) “...uma nova peça para um dos mais instigantes que-
bra-cabeças da medicina...” 

(B) “...as descobertas recentes sobre a ínsula são uma
fonte preciosa de informações sobre a anatomia das
emoções.” 

(C) “...o trabalho mais fascinante sobre a ínsula foi divul-
gado recentemente...” 

(D) “...curiosa organização fisiológica que transformou o
cérebro  no  público  cativo  das  emoções  teatrais  do
corpo.” 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na frase “o tabagismo não pode ser explicado apenas pela
ação da nicotina no cérebro”, instaura-se o pressuposto de
que

(A) o tabagismo está mais relacionado com o fumante e
seu sistema respiratório do que com a pessoa em si. 

(B) alguns estudos tentam explicar o tabagismo por meio
de um viés multidisciplinar. 

(C) o dinamismo das substâncias do cigarro no organis-
mo humano é pouco relevante, se considerados os
prejuízos sociais e econômicos. 

(D) outros fatores, além da ação da nicotina no cérebro,
devem ser inseridos na explicação de como a nicoti-
na age no organismo humano. 

Leia o texto a seguir para responder às questões 06 e 07.

Disponível em: <www.10paezinhos.blog.uol.com.br >. Acesso em: 19 set.
2013.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na história em quadrinhos, o uso reiterado de algumas pa-
lavras pode ser interpretado como:

(A) a expressão de uma única ideia por meio de formas
diferentes. 

(B) as  diversas  relações  estabelecidas  entre  coisas  e
sentimentos.

(C) a capacidade de as personagens expressarem-se de
maneira concisa, clara e inequívoca.

(D) as possibilidades de a linguagem ser  caracterizada
por situações incomuns. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o uso de uma mesma palavra em situações dife-
rentes revela o fenômeno da

(A) polissemia – diversidade de significados.

(B) ironia – enunciar algo diferente do que se pensa. 

(C) referenciação – localizar um elemento no mundo. 

(D) coesão – concatenar palavras e ideias. 

língua_portuguesa_médio
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 08 a
10.

Pais lutam contra a publicidade infantil
Quem nunca viu a cena de uma criança fazendo escândalo
no mercado para a mãe levar o shampoo daquela dupla de
palhaços fofinhos ou para pedir a bolacha recheada daquele
super-herói?

Quando  você  ainda  não  é  pai,  olha  torto  e  pensa:  “que
criança malcriada”.  Depois  de ter  seus rebentos, você vê
com outros olhos. Para o gerente do Idec (Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor), Carlos Thadeu de Oliveira, 50,
nem sempre o erro está na educação das crianças, mas em
como a publicidade infantil é presente no nosso dia a dia e
como ela influencia na criação que damos aos nossos filhos.

“Existem muitos produtos que são para adultos, como abrir
a conta em um determinado banco,  mas as crianças são
usadas para influenciar na compra da família. Elas são obje-
tos do mercado publicitário, já que não conseguem discernir
o que é realidade do que é fantasia”, diz o gerente do Idec.

Além do consumo desenfreado, a publicidade infantil tem in-
centivado  as  crianças  a  comer  alimentos  não  saudáveis.
Pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 72% dos co-
merciais em TV e em revistas são sobre alimentos “não sau-
dáveis”. A diretora do Instituto Alana (organização que luta
pelos direitos das crianças), Isabella Henriques, diz que a
propaganda de produtos alimentícios para as crianças está
diretamente ligada à obesidade infantil.  “Diferentes pesqui-
sas mostram que alimentos com excesso de gordura, sal e
açúcar estão presentes na vida das crianças e que se fos-
sem vetadas  [as  propagandas]  reduziriam  de  15% a  até
30% a questão do sobrepeso infantil.”

Para tentar mudar essa realidade, pais e mães têm se mobi-
lizado nas redes sociais para que um projeto de lei que re-
gulamenta a publicidade infantil saia de vez do papel. Há 12
anos tramitando na Câmara dos Deputados, ainda não há
previsão de quando ele será encaminhado para o Senado.

Nos últimos dias, o grupo lançou no Facebook a campanha
“Estamos de Olho”  para que a sociedade passe a cobrar
agilidade na votação do projeto.  Nos murais  estão sendo
postadas fotos coloridas para pressionar os deputados so-
bre o projeto de lei 5921/01.

BALOGH, Giovanna. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/coti-
diano/2013/09/1346046-maternar-pais-lutam-contra-a-publicidade-infan-
til.shtml>. Acesso em: 19 set. 2013. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao citar “Quem nunca viu a cena de uma criança fazendo
escândalo no mercado para a mãe levar o  shampoo da-
quela dupla de palhaços fofinhos”, a jornalista escolhe

(A) destacar para o leitor que a referência à cena é com-
partilhada por muitos leitores. 

(B) impedir que o leitor possa desenvolver atitudes con-
sumistas exageradas.

(C) reiterar que a imagem de palhaços associada à infân-
cia confirma a qualidade de produtos para crianças. 

(D) desconstruir a imagem dos produtos comercializáveis
associados a ícones famosos da tevê. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O efeito de sentido expresso pelo termo  ainda (quinta li-
nha) provoca no leitor a compreensão de que as pessoas

(A) decidem ser pais na maturidade. 

(B) têm a forte probabilidade de serem pais.

(C) conhecem melhor a situação quando já passaram por
ela.

(D) evitam viver experiências fortes antes de se estabili-
zarem. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto não verbal contido no artigo de Giovana Balogh
alerta sobre

(A) o aumento de campanhas que valorizam o acúmulo
de bens materiais.

(B) a ausência de órgãos do consumidor que defendam
um consumo consciente.  

(C) o abuso de poder exercido sobre pessoas sujeitas à
manipulação comercial. 

(D) o  caráter  emocional  exagerado  das  estratégias  de
venda de produtos infantis. 

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta a porcentagem dos vôos atra-
sados nos aeroportos de algumas cidades do mundo.

Aeroporto Vôos Atrasados (%)
Londres 12,8

Nova York 23,3
Paris 19,4

Pequim 58,5
São Francisco 19,7

São Paulo 8,7
Xangai 47,3

SUPERINTERESSANTE, São Paulo, set. 2013. p.15. (Adaptado).

Tendo em vista os dados apresentados, a mediana é:

(A) 19,7 

(B) 27,1 

(C) 32,5 

(D) 58,5 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma jovem dispõe de uma coletânea de músicas distribuí-
das nos seguintes ritmos: 3 de rock, 2 de MPB e 4 de sam-
ba. De quantas maneiras diferentes ela pode ouvir todas
essas músicas de modo que cada música, do mesmo rit-
mo, seja ouvida em sequência?

(A)   144 

(B)   288 

(C)   684 

(D) 1728 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um recinto é iluminado por uma lâmpada incandescente.
Considere três tipos de lâmpadas que iluminam igualmen-
te: incandescente, fluorescente e Led. Nestas condições, a

lâmpada  fluorescente  consome  
1
4

da  energia  gasta

pela incandescente, enquanto a lâmpada de Led consome
1
2

da energia gasta pela fluorescente. De acordo com o

exposto, a economia no consumo de energia nesse recin-
to, em porcentagem, ao trocar a lâmpada incandescente
por uma de Led, é de:

(A) 12,5 

(B) 50,0 

(C) 75,0 

(D) 87,5

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta o número de vitórias e a fre-
quência em que elas ocorreram entre os vinte times que
disputam um campeonato de futebol até a última rodada.

Número de vitórias Frequência
9 1
7 8
4 2
3 5
2 4

Total 20

Nestas condições, a moda dos dados apresentados é:

(A) 4

(B) 5

(C) 7

(D) 9

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tábuas  com 0,5 m de comprimento  foram usadas  para
construir o banco de formato circular mostrado na figura a
seguir. O diâmetro interno desse banco mede 3 m.

Disponível em:
<http://portuguese.childrenplaygroundequipments.com>.  Acesso  em:
20 set. 2013. (Adaptado).

Com base nas informações apresentadas, a área do ban-
co que pode ser utilizada para as pessoas se sentarem,
em metros quadrados, é:

(A) 1,00π

(B) 1,75π 

(C) 2,00π 

(D) 6,25π 

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Maria mora com sete colegas em uma casa. Um grupo de
três  moradores  dessa  residência  é  escolhido  ao  acaso
para fazer a faxina. A probabilidade de que Maria esteja
nesse grupo, em porcentagem, é: 

(A) 21,0  

(B) 37,5 

(C) 56,0 

(D) 62,5 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Estacas de madeira têm a forma de um cilindro com 12 cm
de diâmetro. Numa das extremidades dessa estaca é feita
uma ponta com a forma de um cone reto de 60 cm de altu-
ra. Nestas condições, o volume de material da estaca que
deve ser retirado para fazer a ponta, em centímetros cúbi-
cos, é:

(A)   480π 

(B)   720π 

(C) 1440π 

(D) 2880π 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura a seguir representa a planta baixa de uma quitine-
te com as medidas, em centímetros. Na junção entre a pa-
rede e o chão é colocado o rodapé para proteção da pare-
de.  Considere  a  colocação  do  rodapé  nas  paredes  do
quarto, corredor e da cozinha, com exceção, na cozinha,
da parede na qual está instalada a pia.

Disponível  em:  <http://www.vaicomtudo.com/plantas-de-casas-2010.html>.
Acesso em: 15 set. 2013. (Adaptado). 

De acordo com exposto, conclui-se que o comprimento to-
tal do rodapé colocado, em centímetros, é:

(A) 1400 

(B) 1850 

(C) 1880 

(D) 1910 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A quantidade de leite e açúcar usada para fazer uma re-
ceita é: 

11
5

de litro de leite

21
4

de quilograma de açúcar

Para fazer o dobro dessa receita, a quantidade necessária
de leite e açúcar, respectivamente, será:

(A) 2 2
5 , 41

2

(B) 2 2
10

, 4 2
8

(C) 12
5

, 2 2
4

(D) 12
10

, 2 2
8

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O preço de caixas para embalagens com a forma de para-
lelepípedo  reto  retângulo  é  diretamente  proporcional  ao
volume dessa  caixa.  Assim,  uma caixa  com  dimensões
20,5 cm x 30,5 cm x 40,0 cm custa R$ 6,00. Nestas condi-
ções, uma caixa com dimensões 41,0 cm x 61,0 cm x 80,0
cm custa, em reais,

(A) R$   3,00. 

(B) R$ 12,00. 

(C) R$ 24,00. 

(D) R$ 48,00. 

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE), a
educação infantil é a primeira etapa da educação básica.
Ela estabelece as bases da personalidade humana, da in-
teligência, da vida emocional e da socialização. No que diz
respeito à organização das instituições de educação infan-
til, o PNE define que as creches

(A) serão extintas e apenas as pré-escolas atenderão as
crianças de 0 a 6 anos. 

(B) atenderão os bebês de 0 a 1 ano e as pré-escolas
atenderão as crianças de 1 a 6 anos. 

(C) atenderão as crianças de 0 a 6 anos e as pré-escolas
serão extintas. 

(D) atenderão as crianças de 0 a 3 anos e as pré-escolas
atenderão as crianças de 4 a 6 anos. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considera-se, no âmbito internacional, que a educação in-
fantil tem um papel cada vez maior na formação integral
da pessoa.  De acordo com a legislação brasileira,  essa
educação se dá

(A) na família, nas ruas e nos programas sociais. 

(B) na família, nas instituições de ensino e na comunida-
de. 

(C) na família, na escola e nos centros comunitários.

(D) na comunidade, nas creches e nos parques infantis. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na educação infantil,  a articulação com a família visa ao
mútuo conhecimento de processos de educação, valores e
expectativas, de tal maneira que a educação

(A) escolar se sobreponha à educação familiar, produzin-
do aprendizagens específicas. 

(B) familiar  seja estabelecida com base em parâmetros
aprovados internacionalmente.

(C) familiar e a escolar se complementem e se enrique-
çam, produzindo aprendizagens mais amplas. 

(D) escolar e a familiar sejam independentes, produzindo
a diminuição da demanda pela escola. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  Indicadores da Qualidade na Educação Infantil foram
elaborados sob a coordenação do Ministério da Educação
e  publicados  em  2009.  Essa  publicação  caracteriza-se
como um instrumento de

(A) regulação da qualidade das instituições de educação
infantil, por meio de um processo dirigido e controla-
do.

(B) avaliação da qualidade das instituições de educação
infantil, por meio de um processo externo supervisio-
nado. 

(C) autoavaliação da qualidade das instituições de edu-
cação infantil, por meio de um processo participativo
e aberto a toda a comunidade. 

(D) diagnóstico da qualidade das instituições de educa-
ção infantil, por meio de um processo rigoroso e sis-
temático. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com os Indicadores da Qualidade na Educação
Infantil,  as instituições desse nível de ensino são habita-
das por grupos de adultos e crianças e, portanto, trata-se
de um espaço coletivo de convivência e múltiplas intera-
ções. Sendo uma instituição educacional, essas interações
devem ser

(A) formadoras, baseadas nos valores sociais que funda-
mentam sua proposta pedagógica.

(B) disciplinadoras, baseadas nos valores sociais que im-
peram na sociedade. 

(C) espontâneas, baseadas nos valores sociais que favo-
reçam o desempenho de um grupo ou de outro. 

(D) reguladoras, baseadas nos valores morais que funda-
mentam o grupo majoritário da escola.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No mundo contemporâneo, frequentar espaços de educa-
ção infantil não se relaciona mais à classe social, isto é,
não são apenas os filhos das classes populares que preci-
sam de uma instituição para educá-los. Essa extensão da
educação infantil a todas as crianças, no caso do Brasil,
foi  instituída  pela  incorporação  deste  nível  educacional
como parte da educação básica. Tal fato se deu com 

(A) a Lei  n.  8.069,  de  1990,  que institui  o  Estatuto  da
Criança e do Adolescente.

(B) a Lei n. 9.394, de 1996, que estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional. 

(C) a  Lei  n.  11.274,  de  2006,  que passou a  incluir  as
crianças de 6 anos no ensino fundamental de 9 anos.

(D) o Parecer do Conselho Nacional de Educação n. 22,
de 1998, que apresenta as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Infantil.
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o  documento  Parâmetros  de  Qualidade
para a Educação Infantil (MEC, 2006), “crianças expostas
a uma gama ampliada de possibilidades  interativas  têm
seu universo pessoal de significados ampliado, desde que
se encontrem em contextos coletivos de boa qualidade.”
Essa afirmativa reforça a importância de qual elemento no
processo educativo?

(A) O desenvolvimento individual. 

(B) O planejamento educativo. 

(C) A avaliação das crianças. 

(D) A interação social. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o excerto a seguir.

[...] o fato de as instituições de educação infantil serem enten-
didas como espaços-ambientes educativos não significa ado-
tar o modelo escolar vigente, que costuma ter uma prática pe-
dagógica voltada para conteúdos segmentados e fragmenta-
dos e atividades dirigidas por professores com alunos cum-
prindo tarefas e passando grande parte do tempo dentro de
uma sala de aula. 

CORSINO, P. (Org.).  Educação Infantil: cotidiano e políticas. Campinas,
SP: Autores Associados, 2009. 

De acordo com o excerto, a criança da educação infantil
deve 

(A) ser entendida como um aluno, assim como nos de-
mais níveis de ensino.

(B) ser concebida como o  sujeito criança,  desconstruin-
do-se a ideia de aluno e de aula. 

(C) aprender e desenvolver-se individualmente, indepen-
dente da interação com outros sujeitos. 

(D) aprender na interação com as outras crianças e não
sofrer influência da intervenção do educador. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o excerto a seguir.

[...] as precárias condições de trabalho das professoras, alia-
das à existência de um grande número de crianças por tur-
ma, fazem com que crianças de 3 a 5 anos vistam-se, co-
mam, vão ao banheiro, escovem os dentes e tomem banho
sem qualquer mediação ou supervisão de adultos. 

CORSINO, P. (Org.).  Educação infantil: cotidiano e políticas. Campinas,
SP: Autores Associados, 2009. 

De acordo com o texto, o conjunto de atividades destaca-
do pela autora vincula-se diretamente ao ato de 

(A) cuidar. 

(B) educar. 

(C) tratar. 

(D) disciplinar. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sabe-se que os avanços legais e os estudos diversos so-
bre a infância não se traduzem em práticas educativas ho-
mogêneas, até porque partem de diferentes concepções
teóricas sobre educação, criança e desenvolvimento cog-
nitivo. Nesse sentido, conclui-se que

(A) as instituições de educação infantil desenvolvem tra-
balhos  homogêneos,  mesmo adotando  concepções
distintas.

(B) as instituições de educação infantil pensam de forma
semelhante sobre a criança e o seu desenvolvimento
cognitivo. 

(C) as instituições de educação infantil são singulares em
suas práticas educativas. 

(D) os avanços legais e os estudos sobre a infância não
significaram melhorias para a educação infantil. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sabe-se que a organização do tempo e do espaço é fun-
damental para o trabalho pedagógico. No caso da Educa-
ção Infantil, a organização dos espaços deve privilegiar

(A) o desenvolvimento dos conteúdos escolares e da dis-
ciplina por parte do professor. 

(B) os aspectos relacionados ao cuidar das crianças, em
detrimento dos aspectos relacionados ao educar. 

(C) a atuação dos adultos (educadores e gestores), que
estão no centro do processo educativo. 

(D) o lúdico, o afetivo, o artístico, a criação e a troca en-
tre as crianças e entre as crianças e os adultos que
ali convivem.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considera-se, hoje, que o direito das crianças à educação
não se desvincula da discussão de questões relativas às
práticas cotidianas desenvolvidas junto às crianças. Nesse
sentido, qual o desafio que as instituições de educação in-
fantil – tanto as creches quanto as pré-escolas – devem
assumir na atualidade?

(A) O de preparar as crianças para o ensino fundamental.

(B) O  de  assumir  sua  função  principal  de  guarda  das
crianças. 

(C) O de assumir uma educação integrada entre o cuidar
e o educar. 

(D) O de superar a compreensão da criança como um su-
jeito de direitos. 
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Três crianças estão na casinha. Duas meninas – mãe e filha
– e um menino, o bebê. A mãe chega até a filha com uma pa-
nelinha e fala:

– Tome o seu chocolate quente.

A filha não fala nada, apenas pega a panelinha e bebe o lei-
te. Enquanto isso, no outro lado, perto de um baú cheio de
bonecos de pelúcia, o menino brinca com um ursinho fazen-
do bu-bu, imitando os balbucios de um bebê. Fica por muito
tempo nesta atividade no mesmo canto, fazendo os mesmos
gestos, como se estivesse no berço. A mãe se aproxima do
bebê e rapidamente se afasta […].

CORSINO, P. A brincadeira com as palavras e as palavras como brinca-
deira. In: CORSINO, P.  Educação infantil: cotidiano e políticas. Campi-
nas, SP: Autores Associados, 2009. 

Com base na descrição da cena apresentada, conclui-se
que as crianças, no processo de brincar,

(A) assumem papéis sociais e agem de acordo com eles.

(B) fogem da realidade e constroem papéis sem vínculo
com o mundo social.

(C) deixam de se importarem com as regras e o papel de
cada uma. 

(D) realizam imitação precária dos adultos. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

A compreensão da riqueza do processo de brincar para a
formação das crianças implica concebê-la nas práticas peda-
gógicas cotidianas dos espaços de educação infantil  como
uma dimensão fundamental das interações ali estabelecidas
entre adultos e crianças e crianças entre si, assim como do
processo de construção de conhecimentos e da experiência
cultural. 

BORBA, A. M. A brincadeira como experiência de cultura. In: CORSINO,
P. Educação infantil: cotidiano e políticas. Campinas, SP: Autores Asso-
ciados, 2009. 

De acordo com o excerto, a brincadeira 

(A) é um momento supérfluo na educação infantil. 

(B) dispensa planejamento ou organização dos educado-
res. 

(C) substitui as demais atividades, inclusive o ensino diri-
gido de conteúdos escolares. 

(D) é parte fundamental  do desenvolvimento das crian-
ças. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O planejamento é uma atividade de reflexão sobre o pro-
cesso de ensinar e aprender. Na educação infantil, o pla-
nejamento é importante porque, ao planejar, o professor

(A) assegura que não haverá modificações em sua pro-
posta de trabalho no encontro com as crianças. 

(B) pode colocar em prática seus conhecimentos profis-
sionais, sem influências das crianças ou das famílias.

(C) organiza o tempo didático e amplia as possibilidades
das crianças. 

(D) garante que todas as crianças terão êxito na prática
educativa cotidiana.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

O que propomos como trabalho de artes para crianças pe-
quenas é também válido para a formação dos professores.
Para alcançar um trabalho pedagógico competente, conside-
ramos importante favorecer a adultos e crianças das institui-
ções de educação infantil uma vivência artístico-cultural am-
pla e diversa, capaz de resgatar a capacidade criadora de
cada um, de desenvolver a expressão artística, de aprimorar
a sensibilidade, além de aprofundar saberes práticos e teóri-
cos sobre arte. 

MOURA, M. T.  J.  A brincadeira como encontro de todas as artes. In:
CORSINO, P. (Org.). Educação infantil: cotidiano e políticas. Campinas,
SP: Autores Associados, 2009. 

De acordo com o texto,

(A) o ensino e a aprendizagem de artes é diverso para
educadores e crianças.

(B) os  educadores  também  precisam  vivenciar  a  arte
para desenvolver um trabalho pedagógico competen-
te.

(C) as crianças raramente desenvolvem a sensibilidade
no espaço da creche ou da pré-escola. 

(D) o ensino de  artes  é  demasiado complexo para  ser
empreendido pelas instituições de educação infantil. 
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

O grande desafio, hoje, da educação infantil é superar a ma-
neira dual com que as duas instituições têm sido tratadas: a
creche, em geral, gerida pelos organismos que cuidam da as-
sistência social, e a pré-escola sob os cuidados, ainda que
periféricos, dos órgãos educacionais. Nesse sentido, a cons-
trução de propostas pedagógicas para creches e pré-escolas
levanta a questão da especificidade de sua ação educativa
nesse nível de ensino para promover o desenvolvimento das
crianças das diferentes classes sociais. 

OLIVEIRA, Z.  M. R.  Educação infantil:  fundamentos e métodos.  6. ed.
São Paulo: Cortez, 2010. 

O excerto expressa uma crítica à compreensão de que 

(A) a creche serve para “guardar” as crianças de famílias
de baixa renda, enquanto a pré-escola se destina à
educação das crianças de classe média. 

(B) as diferenças conceituais entre o atendimento ofere-
cido pela creche e pela pré-escola são inexistentes.

(C) as creches e pré-escolas não se vinculam a nenhum
organismo ou órgão do governo. 

(D) as creches se preocupam com uma formação mais
ampla das crianças, enquanto a pré-escola centraliza
sua atuação no ato de cuidar. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem
como finalidade o  desenvolvimento integral  da criança  até
seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, in-
telectual  e social, complementando a ação da família e da
comunidade. 

Lei nº 9.394/96, artigo 29. 

O trecho destacado da Lei nº 9.394/1996, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispõe sobre
a integração de dois conceitos que devem ser considera-
dos pelos profissionais da educação infantil. São eles: 

(A) o ouvir e o registrar. 

(B) o conscientizar e o disciplinar. 

(C) o guardar e o treinar. 

(D) o cuidar e o educar. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Oliveira (2010), concepções sobre a crian-
ça, muitas vezes antagônicas, defendidas na educação in-
fantil, têm raízes em momentos históricos diversos e são
postas em prática sem considerar o contexto de sua pro-
dução. Com relação à concepção de infância e de criança,
conclui-se que

(A) a concepção de infância é uma construção histórica e
social e, em um mesmo momento histórico, coexis-
tem diferentes ideias de criança e de desenvolvimen-
to infantil. 

(B) a concepção de infância segue o momento histórico.
Na  modernidade,  essa  concepção  traz  uma  única
compreensão de criança e de desenvolvimento infan-
til. 

(C) a concepção de infância é de cunho filosófico; portan-
to, a compreensão de criança e de desenvolvimento
infantil não depende do momento histórico. 

(D) a concepção de infância é definida por cada institui-
ção de educação infantil,  independente do contexto
social e da compreensão de criança e de desenvolvi-
mento infantil. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o excerto a seguir.

O indivíduo vive imerso em um espaço em que tanto ele
quanto os objetos que o rodeiam formam um conjunto de
relações que se estruturam com grande complexidade: daí
a necessidade de percebê-las, reconhecê-las e representá-
las  mentalmente.  O  desenvolvimento  dele  dar-se-á  pela
apropriação  de  linguagens  e  de  formas  cognitivas  mais
complexas existentes em seu entorno cultural, a qual ocorre
nos inúmeros momentos em que ele estabelece e percebe
relações com elementos de sua cultura e as avalia. 

OLIVEIRA, Z. M. R.  Educação infantil: fundamentos e métodos. 6. ed.
São Paulo: Cortez, 2010.

De acordo com o excerto, o desenvolvimento humano 

(A) sustenta-se pelo aparato biológico e pelas caracterís-
ticas inatas de cada sujeito.

(B) ocorre pela imitação e pelo treinamento dos sujeitos
de uma mesma cultura. 

(C) depende fundamentalmente dos elementos e estímu-
los presentes no entorno cultural. 

(D) é predeterminado pelo contexto psicológico no qual
está inserido o sujeito.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na educação infantil, a relação da escola com a família é
fundamental para o desenvolvimento integral das crianças.
No que diz respeito a essa questão, o que se espera de
um profissional da educação infantil é a compreensão de
que

(A) a educação das crianças pequenas na atualidade é
responsabilidade das creches e pré-escolas. 

(B) as famílias, na maioria das vezes, são incapazes de
participar da educação de suas crianças. 

(C) o professor tem um papel terapêutico em relação à
criança e sua família, devendo atuar nessa direção. 

(D) as relações entre escola e comunidade precisam ser
estreitadas, substituindo o distanciamento pelo diálo-
go e reconhecimento mútuos. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

O planejamento curricular para creches e pré-escolas bus-
ca, hoje, romper com a histórica tradição de promover o iso-
lamento e o confinamento das perspectivas infantis dentro
de um campo controlado pelo adulto e com a descontextua-
lização das atividades que muitas vezes são propostas às
crianças.  Tarefas ritualizadas de colorir  desenhos mimeo-
grafados,  de  colar  bolinhas  de  papel  em folhas  e  outras
são, com isso, substituídas por atividades de pesquisa, de
trocas de opiniões, de expressão pessoal. 

OLIVEIRA, Z. M. R.  Educação infantil: fundamentos e métodos. 6. ed.
São Paulo: Cortez, 2010. 

O excerto em destaque apresenta uma compreensão de
currículo

(A) aberto e flexível, entendido como trajetória de explo-
ração por meio de atividades diversificadas. 

(B) rígido e invariável,  entendido como trajetória prede-
terminada pelos especialistas da área. 

(C) assistemático, entendido como trajetória espontânea,
sem direcionamento pedagógico. 

(D) ortodoxo, entendido como trajetória rigorosa de ativi-
dades disciplinares e homogêneas.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sabe-se que as crianças pequenas são um grupo etário
vulnerável a vários riscos e doenças, cabendo à educação
infantil zelar pela sua integridade. Quanto à relação entre
educação e saúde na educação infantil, pode-se inferir o
seguinte:

(A) saúde e doença são situações meramente biológicas,
que partem de uma natureza inevitável. 

(B) vários riscos e diversas doenças podem ser preveni-
dos com um bom planejamento das atividades de cui-
dado. 

(C) creches e pré-escolas são desobrigadas de garantir o
direito da criança a uma educação para a saúde.

(D) atividades de cuidado são insuficientes para prevenir
doenças e riscos à integridade infantil. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o excerto a seguir.

Do ponto de vista sócio-histórico de desenvolvimento, as in-
terações com parceiros constituem o indivíduo dentro de sua
cultura, ou seja, levam as crianças a dominar formas de agir,
pensar e sentir presentes em seu meio cultural, resultando
disso um constante processo de elaboração de suas identi-
dades. As ações do recém-nascido e das pessoas que dele
cuidam são tão integradas que o bebê não consegue perce-
ber-se em separado do parceiro e apenas com o desenvolvi-
mento vai individualizar-se. 

OLIVEIRA, Z.  M. R.  Educação infantil:  fundamentos e métodos. 6.  ed.
São Paulo: Cortez, 2010. 

De acordo com o texto, no espaço da educação infantil, o
principal parceiro da criança em seu processo de desen-
volvimento é:

(A) o professor que acolhe e propõe questões pertinen-
tes, fazendo com que ela avance em suas hipóteses.

(B) o grupo com o qual ela interage, pois atua no mesmo
nível de desenvolvimento cognitivo. 

(C) ela mesma que, na interação com o meio, se desen-
volve subjetivamente. 

(D) a sua família que, na primeira socialização, garante
todas as aprendizagens necessárias à criança.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (Resolução CNE n. 1/1999), as práticas
pedagógicas devem garantir experiências que

(A) focalizem  o  desenvolvimento  individual  e  subjetivo
das crianças. 

(B) favoreçam a imersão das crianças na forma principal
de linguagem: a verbal.

(C) possibilitem  vivências  principalmente  entre  crianças
do mesmo grupo cultural, fortalecendo sua identida-
de. 

(D) ampliem a  confiança e  a participação das crianças
nas atividades individuais e coletivas. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o excerto a seguir.

Considera-se, hoje, que a educação especial não pode mais
ser olhada como um sistema paralelo à educação geral, e sim
fazer parte dela como um conjunto de recursos pedagógicos
e de serviços de apoio que facilitem a aprendizagem de to-
dos. 

OLIVEIRA, Z. M. R. Educação infantil: fundamentos e métodos. 6. ed. São
Paulo: Cortez, 2010. 

Na educação infantil, essa consideração sobre a educação
especial reafirma a necessidade de ter como local privile-
giado para a educação das crianças com deficiências 

(A) as instituições regulares de ensino. 

(B) as escolas especiais. 

(C) a casa das famílias. 

(D) as turmas separadas em instituições regulares de en-
sino.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A incorporação da diversidade no currículo escolar deve
ser entendida não como uma ilustração ou um modismo.
Deve ser compreendida na complexidade do campo políti-
co no qual as diferenças são produzidas e vistas como um
direito. Este direito, portanto, deve ser garantido

(A) a todos e não somente àqueles que são considera-
dos diferentes. 

(B) às minorias que ainda estão destituídas dos direitos
sociais. 

(C) às comunidades remanescentes dos quilombolas. 

(D) aos integrantes dos movimentos sociais organizados.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento abaixo.

A avaliação deve [...] incidir sobre todo o contexto de apren-
dizagem: as atividades propostas e o modo como foram rea-
lizadas: locais, momentos, materiais, instruções, apoios, mo-
dalidades de organização no tempo [...]   

OLIVEIRA, Z. M. R.  Educação infantil:  fundamentos e métodos.  6. ed.
São Paulo: Cortez, 2010.

Nessa perspectiva de avaliação, na educação infantil,  os
educadores devem fazer uso de qual instrumento pedagó-
gico?

(A) Da diretriz curricular. 

(B) Do registro. 

(C) Da avaliação diagnóstica. 

(D) Do plano de aula. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a legislação nacional vigente, a avaliação
da aprendizagem na educação infantil tem por finalidade a

(A) aprovação e/ou a reprovação das crianças. 

(B) promoção da criança para o acesso ao ensino funda-
mental. 

(C) inclusão das crianças no processo educacional, asse-
gurando-lhes êxito em sua trajetória. 

(D) separação das crianças que não conseguiram atingir
as metas estabelecidas no ano cursado.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização e os processos de gestão escolar assumem
diferentes modalidades, conforme a concepção que se te-
nha das suas finalidades sociais e políticas da educação
em relação à sociedade e à formação dos alunos. A ges-
tão escolar que se baseia na relação orgânica entre a dire-
ção e os membros da equipe valoriza a busca de objetivos
comuns assumidos por todos e defende uma forma coleti-
va de tomada de decisões. Essa forma de gestão é deno-
minada

(A) democrático-participativa. 

(B) democrático-deliberativa. 

(C) autoritária. 

(D) autogestionária. 

agente_educativo


