
 
 

Prefeitura Municipal de Mesquita/RJ 
 

 

 

Professor II – Educação Infantil 

 

 

 

Português 
Compreensão e Interpretação de textos. ....................................................................................................................... 1 

Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis: conceito, classificação e emprego. ............................ 3 

Sintaxe: frase, oração, período simples e composto; termos da oração;  ............................................................. 39 

Concordância nominal e verbal;  ................................................................................................................................... 51 

Regência nominal e verbal;  ............................................................................................................................................ 56 

Colocação dos pronomes átonos. .................................................................................................................................. 61 

Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia; conotação e denotação; ........................................ 63 

Figuras de sintaxe, de pensamento e de linguagem. ................................................................................................. 65 

 
 

Legislação 
A Lei 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  ................................................................................. 1 

Diretrizes Curriculares;  .................................................................................................................................................. 13 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil;  ........................................................................................ 24 

Lei nº 13.005/2014 – Plano Nacional de Educação - PNE;  ..................................................................................... 42 

 Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente;  ...................................................................................... 55 

Constituição Federal, do artigo 37 ao artigo 41 e do artigo 205 ao artigo 216-A.  ............................................ 87 

Lei Municipal nº 908/2015,  ........................................................................................................................................... 92 

Lei Complementar nº 004,  ............................................................................................................................................. 94 

Lei Municipal nº 881/2015 e ...................................................................................................................................... 107 

Decreto Municipal nº 1.724/2015,  ........................................................................................................................... 108 

Deliberação CME nº 014,  ............................................................................................................................................. 110 

Deliberação CME nº 016. .............................................................................................................................................. 111 

 
 

Conhecimentos Específicos 
Objetivos gerais da educação infantil;  ........................................................................................................................... 1 

O atendimento em creches e pré-escolas: características gerais;  ........................................................................... 1 

A formação pessoal e social;  ............................................................................................................................................ 6 

Áreas do conhecimento e das linguagens na educação infantil;  ........................................................................... 10 

As concepções de educação infantil: currículo, função social da escola, papel do aluno, papel do professor, 
princípios metodológicos, avaliação mediadora – concepção, instrumento de acompanhamento da 
aprendizagem do aluno;  ................................................................................................................................................. 14 

Avaliação formativa: observação e registro;  .............................................................................................................. 32 

A organização do trabalho pedagógico;  ...................................................................................................................... 34 

Concepções de desenvolvimento e aprendizagem;  .................................................................................................. 36 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil; ..................................................................................... 42 

Política Nacional de Educação especial na perspectiva da Educação Inclusiva;  ............................................... 45 

Educação Integral: bases filosóficas, concepções, histórico;  .................................................................................. 45 

Aspectos Filosóficos da Educação - o pensamento pedagógico moderno: iluminista, positivista, socialista, 
escola novista, fenomenológico existencialista, antiautoritário, crítico.  ............................................................. 50 



Tendências atuais: liberais e progressistas.  ............................................................................................................... 61 

O pensamento pedagógico brasileiro: correntes e tendências na prática escolar.  ........................................... 70 

Aspectos Sociológicos da Educação - as bases sociológicas da Educação, a Educação como processo social, 
as instituições sociais básicas, educação para o controle e para a transformação social, cultura e organização 
social, desigualdades sociais, a relação escola / família / comunidade.  .............................................................. 72 

Educação e Sociedade no Brasil.  ................................................................................................................................... 83 

Aspectos Psicológicos da Educação - a relação desenvolvimento / aprendizagem: diferentes abordagens, a 
relação pensamento / linguagem - a formação de conceitos, função simbólica, o papel da brincadeira no 
desenvolvimento.  ............................................................................................................................................................. 99 

Currículo e Multiculturalismo: teorias do currículo.  ............................................................................................ 112 

Questões ........................................................................................................................................................................... 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


