
  
 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA 

VAGAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

 

 

CARGO: CUIDADOR ESCOLAR 
 

 

INSTRUÇÕES 

 
1. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os 

que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

2. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, 
com caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser 
feita cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de 
forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços. 

4. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
O CARTÃO-RESPOSTA, SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, 
já estiver danificado. 

5. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

6. SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo/Concurso Público o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA. 

7. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões NÃO SERÃO 

CONSIDERADOS. 
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Leia o texto a seguir para responder às  

questões de 1 a 10. 

 

Conheci Marcos Rey, há mais de vinte anos, quando 

sonhava tornar-me escritor. Certa vez confessei esse 

desejo à atriz Célia Helena, que deixou sua marca no 

teatro paulista. Tempos depois, ela me convidou para 

tentar adaptar um livro para teatro. Era O Rapto do 

Garoto de Ouro, de Marcos. Passei noites me torturando 

sobre as teclas. Célia marcou um encontro entre mim e 

ele, pois a montagem dependia da aprovação do autor. 

Quando adolescente, eu ficara fascinado com Memórias 

de um Gigolô, seu livro mais conhecido. Nunca tinha 

visto um escritor de perto. Imaginava uma figura 

pomposa, em cima de um pedestal. Meu coração quase 

saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui recebido 

por Palma, sua mulher. Um homem gordinho e 

simpático entrou na sala. Na época, já sofria de uma 

doença que lhe dificultava o movimento das mãos e dos 

pés. Cumprimentou-me. Sorriu. Estava tão nervoso que 

nem consegui dizer “boa-tarde”. Gaguejei. Mas ele me 

tratou com o respeito que se dedica a um colega. Propôs 

mudanças no texto. Orientou-me. Principalmente, 

acreditou em mim. A peça permaneceu em cartaz dois 

anos. Muito do que sou hoje devo ao carinho com que 

me recebeu naquele dia. 

 

Continuei a vê-lo esporadicamente. Era alegre, 

divertido. Todo sábado, de manhã, ia tomar cerveja e 

uísque com outros escritores na Livraria Cultura, no 

Conjunto Nacional. Às vezes nos telefonávamos para 

falar da vida. Escritores costumam ser competitivos e 

ciumentos. Buscam defeitos nas obras alheias, como 

mulheres vaidosas, comparando vestidos umas das 

outras. Marcos, não. Conheci muitos autores 

beneficiados por suas opiniões. Era generoso. Quando 

deu uma entrevista no programa de Jô Soares, a 

escritora Fanny Abramovich lhe telefonou. Elogiou seu 

suéter, de uma bonita cor cinza. Marcos mandou-o de 

presente para ela. 

Sempre me senti orgulhoso por ser seu companheiro 

aqui na última página de Veja São Paulo. Quando 

começamos as crônicas, fui visitá-lo. Ele acabara de 

comprar um apartamento em Perdizes. Seus livros 

ficarão na história da literatura. Mas, até poucos anos 

atrás, lutava com o aluguel. Não costumávamos nos 

telefonar em aniversários ou datas especiais. Mas, em 

janeiro último, ligou para desejar feliz Ano-Novo. 

Chamou-me de colega. Emocionei-me: 

— Tomara que você também tenha um ano 

maravilhoso. 

Como é a vida, não? 

Palma me contou que tudo aconteceu muito depressa. 

Hospitalização, operação. Os médicos foram francos. 

Ela o visitou na UTI. 

— Marcos, não fique sofrendo. Pode partir em paz, meu 

amor. 

Estava adormecido, mas ela tem uma certeza íntima de 

que ele entendeu. Depois de 39 anos juntos, Palma tem 

o direito de ter certezas. Quando alguém nos deixa, até 

as pessoas mais céticas sentem o desejo de acreditar no 

desconhecido. 

Pessoalmente, nunca tive dúvida de que existe algo 

mais, em algum lugar. Ainda bem. 

Marcos, algum dia a gente se encontra por aí. 

Walcyr Carrasco - https://vejasp.abril.com.br 
01) Assinale a opção que apresenta o título mais 

adequado para o texto.  

a) Em busca da imortalidade literária. 

b) Meu amigo Marcos. 

c) Memórias de um Gigolô. 

d) Perspectivas literárias. 

e) A versatilidade de Marcos. 

 

 

02) Podemos afirmar que o texto é predominantemente 

uma: 

a) dissertação argumentativa. 

b) dissertação expositiva. 

c) narração. 

d) injunção. 

e) descrição 

 

 

03) Assinale a alternativa que apresenta o principal 

objetivo do autor ao escrever a crônica lida. 

a) Comentar o comportamento dos escritores. 

b) Fazer o leitor refletir criticamente sobre a vida. 

c) Destacar o êxito de sua peça teatral. 

d) Demonstrar sua gratidão ao colega escritor. 

e) Mostrar a importância do companheiro na história da 

literatura. 

 

 

04) Pode-se afirmar que o sentimento do autor do texto 

é marcado por: 

a) ironia. 

b) consternação. 

c) irresignação. 

d) indiferença 

e) empatia. 

____________________________________________ 

 

05)“Quando alguém nos deixa, até as pessoas mais 

céticas sentem o desejo [...].” 8º§ 

O sentido oposto da palavra destacada é: 

a) teístas. 

b) descrentes. 

c) ateístas. 

d) hereges. 

e) ímpios. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 



06) “[...] eu ficara fascinado com Memórias de um 

Gigolô [...].” 1º§ 

O mesmo sentido da palavra destacada é: 

a) homem hilariante. 

b) aproveitador ilegítimo. 

c) pessoa matuta. 

d) indivíduo virtuoso. 

e) homem jocoso. 

____________________________________________ 

 

07) “Marcos, algum dia a gente se encontra por aí.” 

10º§ 

A expressão sublinhada nessa frase é característica da 

linguagem: 

a) coloquial. 

b) formal. 

c) acadêmica.   

d) científica. 

e) técnica. 

 

 

08) “Imaginava uma figura pomposa, em cima de um 

pedestal.” 1º§ 

A palavra sublinhada é formada pelo seguinte processo 

de formação de palavras: 

a) derivação prefixal. 

b) derivação sufixal. 

c) derivação parassintética. 

d) composição por justaposição. 

e) composição por aglutinação. 

____________________________________________ 

 

09) “Ele acabara de comprar um apartamento em 

Perdizes.” 3º§ 

A forma verbal sublinhada nessa frase está conjugada 

no: 

a) pretérito perfeito do indicativo. 

b) pretérito imperfeito do indicativo. 

c) pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

d) pretérito imperfeito do subjuntivo. 

e) imperativo afirmativo. 

____________________________________________ 

 

10) “— Marcos, não fique sofrendo.” 7º§ 

A vírgula foi empregada nessa frase para separar: 

a) termo deslocado na oração. 

b) expressão de retificação. 

c) palavras com a mesma função sintática. 

d) aposto. 

e) vocativo. 

____________________________________________ 

 

11) Marque a alternativa em que todas as palavras estão 

grafadas corretamente. 

a) enchergar – enxurrada. 

b) larangeira – trajetória. 

c) ageitar – jesto. 

d) paralisar – capitalizar. 

e) ascenção – adolescente. 

____________________________________________ 

12) Assinale a alternativa em que está correto o uso do 

acento indicativo de crase. 

 

a) Refiro-me àquele escritor.  

b) Estamos dispostos à colaborar.  

c) Você está se referindo à obras de Walcyr Carrasco?  

d) À qual pessoa você solicitou o favor?  

e) Assisto à filmes de comédia. 

____________________________________________ 

 

13) A regência verbal está de acordo com a norma culta 

em: 

a) Cheguei no teatro quinze minutos atrasado.  

b) Ontem assisti um filme de comédia.  

c) O funcionário só visava a uma posição de destaque.  

d) Prefiro um cargo honesto do que abrir mão de meus 

princípios.  

e) Os jornais informaram ao público sobre o roubo. 

 

Leia a charge a seguir e responda às questões 14 e 15. 

 
https://www.google.com 

 

 

14) Na frase “Eu sei como você se sente.”, é correto 

afirmar sobre a colocação do pronome destacado: 

 

a) a ênclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.  

b) a mesóclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.  

c) a próclise tende a ocorrer após o pronome pessoal. 

d) a próclise ocorre após pronomes indefinidos. 

e) a próclise ocorre nas orações optativas. 

____________________________________________ 

 

15) “Também tá cheio de adulto que não acredita em 

mim.” 

 

O vocábulo sublinhado mantém com seu termo 

antecedente uma relação sintática de: 

 

a) explicação. 

b) substituição. 

c) exemplificação. 

d) adição. 

e) complementação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16) Assinale a alternativa que permite que o usuário 

refaça a última ação desfeita por meio do CTRL+Z no 

MS-Word 2016. 

 

a) CTRL+Y. 

b) CTRL+X. 

c) CTRL+ESC. 

d) CTRL+V. 

e) CRTL+L 

 

 

17) Em qual guia é possível encontrar a opção de 

“Cabeçalho e Rodapé”, no MS-Word 2016? 

 

a) Inserir. 

b) Layout. 

c) Design. 

d) Página Inicial. 

e) Ajuda. 

____________________________________________ 

 

18) Certos aparelhos podem ser conectados ao 

computador ou notebook para facilitar o uso, como 

mouses, teclados, pen drives, celulares, entre outros. 

Normalmente, em qual entrada esses aparelhos são 

conectados? 

 

a) LAN 

b) USB 

c) HDMI 

d) VGA 

e) SSD 

____________________________________________ 

 

19) Assinale a alternativa que contêm os softwares 

utilitários exatamente na ordem abaixo: 

 

Cliente de e-mail - Visualizador de Imagem - Antivírus 

– Chat - Compactador de arquivo - Reprodutor de vídeo. 

 

a) Winzip, MKV, Uol, Kaspersky, Jpeg, QuickTime 

b) Thunderbird, MPEG, Avast, Uol, 7-zip, FastStone 

c) Gmail, JPG, Panda, Uol, .zip e AVG 

d) Outlook, NoMacs, Norton, Uol, WinRAR, Winamp 

e) Norton, DOC, Avast, .cdr, FastStone e AVG. 

 

 

20) Marque a alternativa que apresenta apenas 

dispositivos de entrada ou saída: 

 

a) Mouse, Teclado e Monitor. 

b) Memória RAM e HD. 

c) CD, DVD e Gabinete. 

d) HD, Mouse e CD. 

e) Impressora, Gabinete e HD. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

21) A alternativa que CORRESPONDE a uma das 

diretrizes da política de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente é: 

a) criação de conselhos municipais, estaduais e nacional 

dos direitos da criança e do adolescente, órgãos 

deliberativos e controladores das ações em todos os 

níveis, assegurada a participação popular paritária por 

meio de organizações representativas, segundo leis 

federal, estaduais e municipais. 

b) regionalização do atendimento. 

c) mobilização da opinião pública para a dispensável 

participação dos diversos segmentos da sociedade. 

d) formação profissional com abrangência dos diversos 

direitos da criança e do adolescente que favoreça a 

multidisciplinaridade no atendimento da criança e do 

adolescente e seu desenvolvimento integral. 

e) criação e manutenção de programas específicos, 

observada a centralização político-administrativa. 

 

 

22)  Considere as afirmações abaixo a respeito de 

alimentação saudável, e assinale àquela que não é 

verdadeira: 

 

a) As fibras não são consideradas nutrientes porque não 

são absorvidas pelo organismo. 

b) O Sódio é responsável por regular os líquidos 

corporais, a exemplo d pressão sanguínea. 

c) As fibras solúveis ajudam a diminuir o colesterol, 

reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. 

d) Os alimentos reguladores são importantes na 

construção e reparação do organismo, além de 

participarem na formação de hormônios, enzimas e 

anticorpos. 

e) A água é o principal solvente do organismo, 

possibilitando a ocorrência das reações químicas. 

 

 

23) O homem é o principal “meio de transporte” da 

bactéria até o alimento. Isso acontece quando não possui 

bons hábitos de higiene, seja com cuidados pessoais, do 

ambiente ou do próprio alimento. As bactérias se 

reproduzem com maior facilidade em temperaturas 

entre: 

 

a) 10ºC e 70ºC. 

b) 15ºC e 50ºC. 

c) 10ºC e 60ºC. 

d) 15ºC e 70ºC. 

e) 05ºC e 40ºC. 

 

 

24) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, de quem é o dever de velar pela dignidade 

da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor? 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMÁTICA 



a) de todos. 

b) do Conselho Tutelar. 

c) do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

d) do Ministério Público. 

e) da família. 

 

 

25) Assinale a opção que preenche CORRETA e 

respectivamente a lacuna da seguinte frase: 

Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e devem 

ser tratados com prioridade absoluta nas políticas de 

__________. Esses direitos estão consolidados no 

ordenamento jurídico brasileiro, mas, por vezes, são 

ameaçados pela violência difundida no tecido social, 

que afeta especialmente crianças, adolescentes e suas 

famílias. A violência resulta em altos custos 

econômicos e sociais para a sociedade, e também tem 

profundos efeitos emocionais nas famílias, devido ao 

impacto que tem na saúde, na qualidade de vida e nos 

anos potenciais de vida perdidos. 

a) saúde. 

b) segurança pública. 

c) assistência social. 

d) previdência social. 

e) educação. 

 

 

26) Datado de 1990 é uma das regulamentações 

mais importantes em termos de proteção das nossas 

crianças e adolescentes. É CORRETO afirmar que a 

regulamentação descrita é: 

a) Lei Nº 8.069. 

b) Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

c) Constituição Federal. 

d) Lei Nº 8.742. 

e) Resolução N° 33. 

 

 

27) Processo de aprendizado pelo qual as crianças 

passam para adquirir e aprimorar diversas capacidades 

de âmbito cognitivo, motor, emocional e social. É 

CORRETO afirmar que este processo chamamos de:  

a) desenvolvimento infantil. 

b) Salto de desenvolvimento. 

c) Desenvolvimento precoce. 

d) Marco de desenvolvimento. 

e) Salto de crescimento. 

 

 

28) Conjunto de ações preventivas que garantem 

um ambiente com condições favoráveis à saúde, 

minimizando a possibilidade de transmissão de 

doenças. A higienização do ambiente envolve o 

processo de limpeza e desinfecção. É muito importante 

realizar a higienização, porque os microrganismos se 

multiplicam em resíduos ou sujidades que permanecem 

nesses locais, contaminando-os e disseminando 

doenças. É CORRETO afirmar que este conjunto 

denomina: 

a) higiene ambiental. 

b) higiene bucal. 

c) higiene genital. 

d) higiene pessoal. 

e) higiene dos alimentos. 

 

29) A higienização do ambiente envolve o processo de 

limpeza e desinfecção. A limpeza é a etapa mais 

importante do processo de higienização. Consiste em 

retirar a sujeira de um local (pisos, paredes, móveis, 

equipamentos e outros objetos), e esfregando bem a 

superfície com água e sabão ou detergente, com 

posterior enxágue e secagem. Proceder à limpeza 

partindo sempre: 

a) Remover a sujeira sempre num mesmo sentido e 

numa mesma direção. 

b) Possui ação bactericida, tuberculicida (contra o 

bacilo da tuberculose) e fungicida. 

c) Da área mais suja para a área mais limpa. 

d) De baixo para cima. 

e) Da área mais contaminada para a área menos 

contaminada. 

 

 

30) Assinale a opção que preenche CORRETA e 

respectivamente as lacunas da seguinte frase: 

Se entendermos que a ________ é um período em que o 

ser humano está se constituindo culturalmente, a 

________ assume importância fundamental como 

forma de ________ e como atividade que possibilita a 

apropriação, a ressignificação e a reelaboração da 

cultura pelas ________.  

 

a) infância – brincadeira – participação social – 

crianças.  

b) velhice – alegria – cooperação – antiguidades. 

c) juventude – diversão – atividade – juvenilidade. 

d) infância – alegria – cooperação social – crianças. 

e) adolescência – brincadeira – participação social – 

juvenilidade. 

 

31)  A atividade de primeiros socorros pressupõe o 

conhecimento dos sinais que o corpo emite e servem 

como informação para a determinação do seu estado 

físico. Alguns detalhes importantes sobre as funções 

vitais, os sinais vitais e sinais de apoio do corpo humano 

precisam ser compreendidos. Sinais vitais são aqueles 

que indicam a existência de vida. São reflexos ou 

indícios que permitem concluir sobre o estado geral de 

uma pessoa. É CORRETO afirmar que, os sinais sobre 

o funcionamento do corpo humano que devem ser 

compreendidos e conhecidos como:  

a) temperatura, pulso, respiração e pressão arterial.  

b) pulso, dilatação e reatividade das pupilas e pressão 

arterial. 

c) temperatura, pulso e cor e umidade da pele. 

d) respiração, estado de consciência e temperatura. 

e) motilidade e sensibilidade do corpo, estado de 

consciência e pulso. 

 



32)  É CORETO afirmar que um ser humano no início 

de seu desenvolvimento até doze anos de idade 

incompletos é denominado: 

a) criança. 

b) jovem. 

c) recém-nascido. 

d) bebê. 

e) prematuro. 

 

 

33) Com fundamento na Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, compete ao Ministério Público: 

a) promover e acompanhar as ações de alimentos e os 

procedimentos de suspensão e destituição do poder 

familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e 

guardiães, bem como oficiar em todos os demais 

procedimentos da competência da Justiça da Infância e 

da Juventude. 

b) conceder a remissão como forma de inclusão do 

processo. 

c) promover e acompanhar os procedimentos relativos 

às infrações atribuídas a adultos. 

d) promover, de ofício ou por solicitação dos 

interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca 

legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e 

quaisquer administradores de bens de idosos e 

deficientes nas hipóteses do art. 98. 

e) promover o inquérito civil e a ação civil pública para 

a proteção dos interesses individuais, difusos ou 

coletivos relativos à idosos e deficientes, inclusive os 

definidos no art. 220, § 3 inciso II, da Constituição 

Federal. 

 

 

34) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, os postulantes à adoção, domiciliados no 

Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste: 

 

I – qualificação completa; 

II – dados familiares e pessoais; 

III – cópias autenticadas de certidão de nascimento ou 

casamento, ou declaração relativa ao período de união 

estável; 

IV – cópias da cédula de identidade e inscrição no 

Cadastro Único do Governo Federal; 

V – comprovante de renda e domicílio; 

VI – atestados de sanidade física e emocional; 

VII – certidão de antecedentes criminais; 

VIII – certidão positiva de distribuição cível. 

 

Diante do exposto, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) II, IV, VI e VIII são falsas. 

b) IV, V e VII são verdadeiras. 

c) I, III e VI são falsas. 

d) II, V e VIII são verdadeiras. 

e) I, III e VI são falsas. 

 

 

 

35) 10. As entidades não-governamentais somente 

poderão funcionar depois de registradas no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o 

qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à 

autoridade judiciária da respectiva localidade. Onde 

será negado o registro à entidade que, EXCETO:  

a) não apresente plano de trabalho compatível com os 

princípios desta Lei. 

b) esteja irregularmente constituída. 

c) não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e 

deliberações relativas à modalidade de atendimento 

prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente, em todos os níveis. 

d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas. 

e) ofereça instalações físicas em condições adequadas 

de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. 

 

 

36) Segundo a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, são 

obrigações das entidades que desenvolvam programas 

de internação, EXCETO: 

a) propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. 

b) reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo 

máximo de seis meses, dando ciência dos resultados à 

autoridade competente. 

c) propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, 

de acordo com suas crenças. 

d) observar os direitos e garantias de que são titulares 

das crianças. 

e) propiciar escolarização e profissionalização. 

 

 

37) 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, exceto:  

A) Desigualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

B) Direito de ser respeitado por seus educadores. 

C) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo 

recorrer às instâncias escolares superiores. 

D) Direito de organização e participação em entidades 

estudantis. 

E) 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. 

 

 

38) Analise as afirmativas a seguir e marque V para 

verdadeiro e F para falso. 

 

(   ) O ato de brincar é uma forma de comunicação por 

meio da qual a criança se desenvolve integralmente, 

tanto no aspecto físico, como social, cultural, afetivo, 

emocional ou cognitivo. 

(   ) Por intermédio do brincar a criança pode 

desenvolver capacidades importantes, como a atenção, 

a memória, a imitação, a imaginação. Porém, ela não 

pode desenvolver áreas da personalidade, como 



afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e 

criatividade. 

(   ) Enquanto brinca, a criança se prepara para a vida, 

pois é por meio da sua atividade lúdica que a criança 

produz novos significados, que vai tendo contato com o 

mundo físico e social, e vai compreendendo como são e 

como funcionam as coisas. 

(   ) O brincar é um aprendizado prazeroso, que contribui 

na integração do indivíduo na sociedade. Os 

brinquedos, porém, devem ser adequados à idade das 

crianças, já que não proporcionam o seu 

desenvolvimento apesar de auxiliarem na aquisição de 

conhecimentos. 

(   ) A brincadeira passou a ser compreendida como 

educação, passando a ser considerado um potente 

veículo de aprendizagem, pois permite vivenciar a 

aprendizagem como um processo social. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) V – V – F – F – V. 

b) F – V – V – F – F. 

c) V – F – V – F – V. 

d) F – F – V – V – F. 

e) V – F – F – V – V. 

 

 

39) Analise as afirmativas a seguir sobre as 

características da fase de movimentos  especializados 

no desenvolvimento infantil. 

 

I – Essa fase envolve a interação de um ou mais 

movimentos fundamentais na execução de movimentos 

complexos. 

II – Nessa fase, o movimento torna-se uma ferramenta 

que se aplica a muitas atividades motoras complexas 

presentes na vida diária, na recreação e nos objetivos 

esportivos. 

III – É o período no qual a criança coloca em prática 

seus movimentos estabilizadores, locomotores e 

manipulativos, de forma individual e depois de forma 

conjunta. 

IV – Pode ser subdivida em dois estágios, o estágio onde 

ocorre a inibição dos reflexos que se iniciam no 

nascimento e logo então, de forma gradativa, os 

movimentos do bebê estarão associados ao córtex em 

desenvolvimento (pré-controle). 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) I, II, III e IV. 

b) I e II. 

c) II, III e IV. 

d) II e IV. 

e) I, II e III. 

 

 

40) Hábito alimentar é caracterizado como a forma com 

que as pessoas e/ou grupo de pessoas usam um 

determinado alimento. O uso inclui as etapas de seleção, 

produção e as formas de preparo e de consumo do 

alimento. Analise as afirmativas a seguir a respeito dos 

hábitos alimentares. 

I – A inclusão de novos alimentos na dieta da criança 

oferecerá a ela o contato com sabores antes 

desconhecidos, que podem causar estranheza ou 

apetecer desde o início. É importante manejar essas 

sensações, pois, se houver grande oferta de alimentos 

doces, por exemplo, o paladar da criança se acostumará 

a esse sabor, induzindo a um consumo excessivo de 

açúcar.  

II – Alimentos como frutas, legumes e verduras, que 

devem fazer parte do hábito alimentar e que possuem 

sabor característico, são sempre bem aceitos pelas 

crianças, já que, de maneira geral, elas tendem a preferir 

os alimentos oferecidos com maior freqüência e que 

estão mais facilmente disponíveis em casa ou na escola. 

III – É importante que o padrão alimentar que está sendo 

instituído em casa, em se tratando de um padrão 

saudável, seja compartilhado pela escola e pelo 

cuidador da criança (babá, avó ou outro familiar), para 

que a criança entenda que aquele é o mais adequado, e 

não que algum dos ambientes está privando-o de 

determinados prazeres alimentares. 

IV – O aprendizado a respeito do alimento ocorre 

somente pelas experiências vivenciadas pela criança e 

pelo que lhe é ensinado, sendo que a observação de 

outras pessoas não lhe serve de exemplo. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e IV. 

d) I e III. 

e) I e II. 

____________________________________________ 

 


