
UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE UFF 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO 
ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TÉCNOLÓGICO 

                                           

   ANÁLISES  DOS RECURSOS   
 

 

QUESTÃO 

 

GABARITO 
OFICIAL 

JUSTIFICATIVA Resposta ao Recurso 

(Mantido ou alterado para a letra) 

01 D As afirmativas corretas (I e III) estão fundamentadas no capítulo 5 do livro KUHLMANN JR, M. 
Infância e Educação Infantil: Uma abordagem histórica. Porto Alegre, Mediação, 2011 (6

a 
ed.) 

Mantido 

05 D A expressão “De acordo com Vygotsky” na formulação da questão não exclui a interpretação do 
entorno social da atualidade, ou seja, televisão, filmes, música e propaganda, entre outros meios 
de comunicação como possibilidades de representação do faz de conta pela criança. 
Entendemos que é necessário considerar as idéias do autor no contexto atual. 

Mantido 

06 B Alternativa A é incorreta   “sem diferenciar a situação imaginária da situação real” Mantido 

Alternativa E é incorreta  “está nas brincadeiras que tem o objeto como fator determinante no 
seu processo”. 

09 C A alternativa C define a ideia defendida pelo autor que as creches também sempre educam, 
sendo esta uma educação assistencialista. 

Mantido 

12 A A alternativa IV é correta baseada na Resolução n
o
 5 de 17 de dezembro de 2009, no seu artigo 

5º § 2º, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
Mantido 

15 D A alternativa A é incorreta    “a sistematização” Mantido 

18 D A alternativa A é incorreta  As DCNEI definem a necessidade indicada na resposta e 
contrariam um planejamento como mera lista de atividades, aspectos isolados do 
desenvolvimento ou assimilação de conteúdo. 

Mantido 

22 A A alternativa A apresenta o que está estabelecido no art. 30(I) da LDBEN, no que se refere à 
Educação Infantil. 
A jornada de atendimento, a gratuidade para crianças de uma determinada faixa etária, a seleção 
de clientela e a obrigatoriedade de funcionamento de outro nível de ensino com a educação 

Mantido 



infantil não estão estabelecidas pela LDBEN e são mencionadas em outras alternativas. 

23 B Alternativa D é incorreta  “reconhecendo a pesquisa como o único fio condutor das ações 
nessa instituição”.  

Mantido 

26 C Alternativa E é incorreta  não há nenhuma menção no documento à elaboração de fichas 
padronizadas. 

Mantido 

27 D A resposta corresponde à afirmação da autora na obra citada e contraria a inflexibilidade, a 
rigidez didática e um único resultado esperado. 

Mantido 

30 A Alternativa D é incorreta  “O simples fato de ...” Mantido 

37 A Alternativa C é incorreta  não se sustenta, considerando uma perspectiva piagetiana de 
desenvolvimento. 

Mantido 

39 C Alternativa B é incorreta  “assimilação ... modifica as estruturas do pensamento...”; 
“acomodação........ processo de incorporação dos fatos....” 

Mantido 

40 B As alternativas falsas são III e V. 
I (V); II(V); III(F); IV(V) e V(F) 

Mantido 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


