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prova discursiva
Leia com atenção as Instruções
1. Você recebeu do fiscal este caderno de questões
que contém 2 (duas) questões discursivas e um caderno
de respostas. No caderno de respostas, há 4 (quatro)
páginas exclusivas para a RESPOSTA de cada questão e
5 (cinco) páginas exclusivas para RASCUNHO.
2. É sua responsabilidade verificar se o nome do cargo
informado neste caderno de questões corresponde ao
nome do cargo informado em seu caderno de respostas.
3. Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova,
sendo 1 (uma) hora para consulta e 3 (três) horas de
redação, incluindo a transcrição das respostas no caderno
de respostas.
4. A consulta deverá ser a livros, textos e anotações
escritas, sendo vedado o uso de aparelhos eletrônicos,
e-books, computadores, tablets, celulares e similares.
5. Ao término da 1 (uma) hora de consulta, todo o material
utilizado será recolhido e guardado.
6. Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da
redação da prova, o candidato poderá retirar-se da sala de

prova em caráter definitivo, obrigatoriamente entregando ao
fiscal de sala todo o material de prova recebido.
7. Somente será permitido ao candidato levar seu caderno
de questões quando faltar uma hora para o término do
tempo estabelecido para a prova.
8. É terminantemente vedado copiar respostas, em qualquer
fase do concurso público.
9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente
poderão ser liberados juntos.
10. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o
fiscal.
Somente após autorização para o início da prova:
1. Verifique, neste caderno de questões, se a numeração
das questões e a paginação estão corretas.
2. Verifique, no caderno de respostas, o espaço disponível
para cada questão.
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PROVA DISCURSIVA
Questão 01
Observe a cena abaixo, descrita pela professora Madalena Freire em seu relatório de atividades com
uma turma de pré-escola em 1978 (FREIRE Madalena. A paixão de conhecer o mundo. São Paulo: Paz e
Terra, 1993).
“No parque, de modo geral, as crianças pediam que eu guardasse pedras, folhas, formigas, agasalhos,
sapatos, etc. Daí combinamos levar conosco um grande saco em que elas mesmas iam pondo seus
achados.
Assim, sempre que eu pegava o saco as crianças associavam a hora de ir ao parque:
- O parque.
- Tá na hora do parque!
- Olha o saco! Tá na hora do parque!
Um dia, depois de um pic-nic, pus todas as lancheiras em cima da nossa toalha e fiz uma trouxa.
Pararam espantados, os olhos grudados na trouxa.
- Uma trouxa...(?!)
- Parece uma bolona.
- Ai que pesada.
(...)
Uma verdadeira euforia, a trouxa sendo carregada numa espécie de procissão pela escola adentro.
Desde esse dia, o saco perdeu seu sentido, seu significado, e a trouxa passou a representar a hora do
parque” (p.26).
A partir do relato de Madalena Freire, discuta a articulação entre rotina e planejamento na Educação
Infantil e apresente implicações para a prática pedagógica.

Questão 02
O artigo 9º das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil/2009 estabelece que “as práticas
pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores
as interações e a brincadeira...”. O inciso II do referido artigo expõe algumas das experiências que devem
ser garantidas: “(...) a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de
vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical...”
A partir desta perspectiva, disserte sobre o papel da linguagem e suas diferentes manifestações no
cotidiano da Educação Infantil.
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