PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Concurso Público

002. Prova Dissertativa
Professor

de

Educação Infantil

� Você recebeu este caderno contendo 3 questões dissertativas.
� Confira seus dados impressos na capa deste caderno.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja
algum problema, informe ao fiscal da sala.
� Assine apenas no local indicado na capa; qualquer identificação ou marca feita pelo candidato no corpo deste
caderno, que possa permitir sua identificação, acarretará a atribuição de nota zero à prova.
� É vedado, em qualquer parte do material recebido, o uso de corretor de texto, de caneta marca-texto ou de
qualquer outro material similar.
� Redija as respostas com caneta de tinta azul ou preta. Os rascunhos não serão considerados na correção. A ilegibilidade
da letra acarretará prejuízo à nota do candidato.
� A duração das provas objetiva e dissertativa é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento
da folha de respostas e a transcrição das respostas definitivas.
� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração das provas.
� Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua
prova, assinando termo respectivo.
� Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de questões objetivas, a folha de respostas e este caderno, podendo
levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.
Nome do candidato

Prédio

Sala

Carteira

Inscrição

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

ausente

Assinatura do candidato

08.11.2015 | tarde

QUESTÃO   1
De acordo com a Orientação Normativa no 01: “As concepções sobre criança e infância são construções sociais, históricas e
culturais que se consolidam nos diferentes contextos nos quais são produzidas e a partir de múltiplas variáveis como etnia,
classe social, gênero e condições socioeconômicas das quais as crianças fazem parte”.
Considerando essa premissa, defina de que modo configura-se o conceito de criança/infância nos dias atuais.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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(...) a vida na Educação Infantil explicita uma concepção curricular; mas a vida não é o currículo, enquanto organização e
sistematização de intenções educacionais e pedagógicas, não pode dar conta do excesso de sentidos, do invisível que há
no viver cotidiano (...)
(Orientação Normativa no 01)

Explique, de acordo com a bibliografia do concurso, o currículo na educação infantil, bem como a relação do trabalho do
professor com o Projeto Político-Pedagógico.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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A brincadeira proporciona diversos benefícios estimulando capacidades como a memória, a atenção e a imaginação. Por
isso, é importante ter intencionalidade no uso de cada espaço e material pedagógico para tornar enriquecedoras as experiências e vivências dos pequenos. Cite e descreva quatro possibilidades de atividades organizadas no espaço das figuras
que favoreçam o desenvolvimento da autonomia e o direito ao brinquedo e à brincadeira.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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