Concurso Público
Código: 428

MONITOR DE EDUCAÇÃO
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Português
Matemática
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos

10
10
05
15

Total de questões

40

INSTRUÇÕES:
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a
substituição ao fiscal.

•

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.

•

Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por
candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.

•

A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da
entrega do material na mesa do fiscal.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

•

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.
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PORTUGUÊS
O boletim epidemiológico divulgado pelo
Ministério da Saúde ___________ que, até o dia 16 de
abril, 1168 casos de microcefalia e outras alterações do
sistema nervoso sugestivas de infecção congênita foram
confirmados no país. Os números mostram, ainda, que
2241 casos suspeitos foram descartados, enquanto 3741
permanecem em investigação.
Os 1168 casos confirmados ocorreram em 428
municípios de 22 estados das unidades da Federação:
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amapá, Amazonas, Pará,
Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.
Do total de casos ___________, 192 tiveram
resultado positivo em relação ao Zika por critério
laboratorial específico para o vírus. O ministério ressalta,
no entanto, que o dado não representa adequadamente a
totalidade de casos relacionados ao vírus. “A pasta
considera que houve infecção pelo Zika na maior parte
das mães que tiveram bebês com diagnóstico final de
microcefalia”, informa o boletim.
De acordo com o levantamento, até o dia 16 de
abril, foram registrados 240 óbitos suspeitos após o parto
ou durante a gestação (abortamento ou natimorto).
Desses, 51 foram confirmados para microcefalia e/ou
alteração do sistema nervoso central, 30 foram
descartados e 165 ___________ em investigação.
http://saude.terra.com.br/ministerio... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) apontam - confirmados - continuam
b) aponta - confirmado - continua
c) apontam - confirmado - continua
d) aponta - confirmados - continuam
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2) Em conformidade com o texto, numerar a 2ª coluna de
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(1) 1168.
(2) 2241.
(3) 3741.
(4) 192.
(...) Casos de resultado positivo quanto à relação com o
Zika.
(...) Casos suspeitos em investigação.
(...) Casos suspeitos descartados.
(...) Casos de microcefalia e outras alterações no sistema
nervoso confirmados.
a) 1 - 2 - 3 - 4.
b) 4 - 3 - 2 - 1.
c) 3 - 2 - 4 - 1.
d) 2 - 4 - 1 - 3.

3) Em relação ao texto, analisar os itens abaixo:
I - Abortamento e natimorto são exemplos de óbitos de
fetos após o parto ou durante a gestação.
II - Dos 240 óbitos suspeitos, 51 foram confirmados para
microcefalia e/ou alteração do sistema nervoso central.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
4) A palavra sublinhada em “O ministério ressalta, no
entanto, que o dado não representa adequadamente a
totalidade de casos relacionados ao vírus.” classifica-se
morfologicamente como:
a) Conjunção.
b) Preposição.
c) Advérbio.
d) Adjetivo.
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5) Quanto à pontuação, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(...) O público-alvo do serviço são pacientes com
restrições de locomoção, pessoas que tenham medo
de frequentar o consultório odontológico ou que, por
comodidade, preferem ser atendidas em casa.
(...) Normalmente, as visitas têm o objetivo de prevenção,
de tratamento e de acompanhamento do estado
clínico do paciente.
(...) Na verdade, é um trabalho de parceria, em que o
cirurgião-dentista vai realizar a higiene junto com os
demais profissionais, avaliando as principais
dificuldades e demonstrando estratégias, técnicas,
produtos e instrumentos para superá-las.
a) C - E - C.
b) C - C - C.
c) E - E - E.
d) E - C - E.

6) Assinalar a alternativa em que o emprego do acento
indicativo de crase está INCORRETO:

10) A palavra “enrijecimento” é formada pelo processo
denominado:
a) Derivação prefixal.
b) Derivação sufixal.
c) Composição por aglutinação.
d) Composição por justaposição.
MATEMÁTICA
11) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Se o primeiro termo de uma progressão aritmética de
razão 3 é igual a 9, o sétimo termo deverá ser igual a
30.
(---) Se o quinto termo de uma progressão aritmética de
razão 8 é igual a 72, então a soma dos cinco primeiros
termos deverá ser igual a 280.
a) C - C.
b) E - E.
c) C - E.
d) E - C.

a) Todos estão sujeitos à nova ordem.
b) Às escolhas seguem-se as consequências.
c) O esclarecimento é feito à todos.
d) Será dada uma bolsa às mães pela passagem de seu
dia.
7) Ao flexionar para o plural os termos sublinhados em “À
noite, ela abrirá a janela para que o cômodo ventile.”,
quantas outras palavras sofreriam obrigatoriamente
alteração de número para fins de concordância?
12)
a) Duas.
b) Três.
c) Quatro.
d) Cinco.

8) Quanto à ortografia vigente, analisar a sentença abaixo:
Ultrassom (1ª parte). Micro-ondas (2ª parte). Autoescola
(3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

9) A colocação pronominal está CORRETA em:

Dadas

as

matrizes

5 2
A
,
3 9

7 
B 
6 

e

2 8 3 


C  5 7 4 , analisar os itens abaixo:
0 1 9 

47
I) A.B   
75
5 3
II) A t  

9 2
III) det(C) = -227

Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

a) Sempre que busca-se dialogar, os gritos sobressaem.
b) Economistas da Universidade de Melbourne analisaram
os hábitos laborais de 3 mil homens e 3,5 mil mulheres
com mais de 40 anos, comparando-os com resultados
de testes de capacidade cerebral.
c) As contas bancárias não ativam-se automaticamente.
d) As crises comumente dissipam-se após décadas.

www.objetivas.com.br

2

13) Dados os algarismos 2, 4, 6 e 8, analisar os itens
abaixo:

18) Sabendo-se que a distância entre os pontos abaixo é
dada em centímetros, assinalar a alternativa que
apresenta a menor distância entre os pontos E e F:

I - Pode-se formar 16 números naturais com dois
algarismos.
II - Pode-se formar 24 números naturais com três
algarismos distintos.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

14) Em determinada urna há 5 bolas, numeradas de 1 a 5.
A probabilidade de se retirar ao acaso a bola de número 3
e, em seguida, sem reposição desta, a bola de número 4,
é de:
a) 5%
b) 15%
c) 25%
d) 45%

a) 6cm
b) 7cm
c) 8cm
d) 9cm

RASCUNHO

15) De acordo com o quadro abaixo, assinalar a
alternativa CORRETA:
7
8
9

10
9
6

11
12
7

6
10
15

a) A moda é igual a 8.
b) A média aritmética é igual a 8,5.
c) A mediana é igual a 9.
d) A moda é igual a 7 e a média aritmética é igual a 9,5.

16) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Ao aplicar o capital de R$ 100,00, a uma taxa de juros
compostos de 2% ao mês durante dois meses, o valor
dos juros obtidos será igual a R$ 4,04.
(---) Determinado produto tem preço de custo de R$ 50,00
e é vendido por R$ 75,00. A porcentagem do lucro
sobre o preço de custo é igual a 25%.
a) C - E.
b) E - E.
c) E - C.
d) C - C.

17) O site de determinada empresa prestadora de
concursos públicos recebeu 45 inscrições para o cargo de
Monitor de Educação a cada 1,1h para certo Município.
Considerando-se a mesma proporção, em quantas horas
esse site receberá 270 inscrições?
a) 3,2
b) 4,3
c) 5,4
d) 6,6
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19) Em determinada placa de madeira de formato circular,
com 5cm de diâmetro, foram cortados 7 novos círculos de
1cm de diâmetro cada. Com base nessas informações e
de acordo com a imagem abaixo, assinalar a alternativa
que apresenta, aproximadamente, a área escura dessa
imagem:
(Usar   3,14 )

a) 12,25cm²
b) 14,13cm²
c) 16,51cm²
d) 19,62cm²

INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

21) O Firefox permite salvar nomes de usuário e senhas
que se utilizam para acessar serviços on-line, como sites
de bancos e e-mails. No caso de um usuário que salve
tais dados e que use um computador compartilhado com
outros usuários, é recomendável que ele proteja esses
dados com o recurso chamado de:
a) Sincronizador de login.
b) Gestão de direitos digitais.
c) Certificado digital.
d) Senha mestra.

22) Em relação aos tipos de memória e às suas
características, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
20) Sabendo-se que 25 é o primeiro número da sequência
numérica abaixo, assinalar a alternativa que apresenta o
valor de x:

(1) Memória RAM.
(2) Memória ROM.
(---) É uma memória apenas de leitura.
(---) Os dados gravados na memória são voláteis.
(---) Armazena a BIOS do computador.
(---) Os dados armazenados são acessados pela UC
(unidade de controle).
(---) Um dos seus tipos de encapsulamento é o DDR.
a) 2 - 1 - 2 - 1 - 1.
b) 2 - 1 - 2 - 2 - 1.
c) 1 - 2 - 1 - 1 - 2.
d) 1 - 2 - 1 - 2 - 2.

a) 105
b) 106
c) 117
d) 121

23) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:
Existem vários tipos de ataques na Internet por pessoas
mal-intencionadas. O _______ é uma técnica que consiste
em efetuar buscas minuciosas em redes para identificar
programas instalados e possíveis alvos. Há também o
_______, que é uma técnica que consiste em alterar o
conteúdo da página web de um site.
a) DDoS - Scan
b) Sniffing - Spoofing
c) Scan - Defacement
d) DoS - Sniffing
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24) Entre as opções abaixo, um periférico exclusivamente
de saída de dados é:

28) Em consonância com a Lei nº 8.069/90 - ECA, analisar
os itens abaixo:

a) Microfone.
b) Tela Touch Screen.
c) Plotter.
d) Scanner.

I - Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que
se estende para além da unidade pais e filhos ou da
unidade do casal, formada por parentes próximos com
os quais a criança ou adolescente convive e mantém
vínculos de afinidade e afetividade.
II - A criança e o adolescente não possuem direito de
opinião e expressão.

25) Comuns em ambientes corporativos, oferecem
impressões de excelente qualidade e em velocidade bem
superior às da “jato de tinta”. Utilizam um toner no lugar do
cartucho de tinta, o qual contém um pó extremamente fino
que, quando aquecido, gruda no papel e permite que a
imagem, ou texto, seja “fixado” na folha.

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

O texto descreve uma impressora:
a) Térmica.
b) De sublimação.
c) De tinta sólida.
d) A laser.
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.
Conhecimentos Gerais
26) “É o documento que registra a vida profissional dos
brasileiros. É direito de todo cidadão e pode ser tirada por
qualquer pessoa maior de 14 anos.”
Conforme o exposto acima, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Carteira de trabalho.
b) CPF.
c) RG.
d) Certificado de alistamento militar.
Legislação e Conhecimentos Específicos
27) Em conformidade com a Constituição Federal,
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo
CORRETAMENTE:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da
_________, será promovida e incentivada com a
colaboração da _________, visando ao pleno
desenvolvimento da _________, ao seu preparo para o
exercício da _________ e à sua qualificação para o
trabalho.

29) De acordo com a Lei nº 8.069/90 - ECA, a criança e o
adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, sendo-lhes asseguradas
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de:
a) Existência vexatória.
b) Transparência.
c) Dignidade.
d) Educação continuada.

30) De acordo com a Lei nº 9.394/96 - LDB, o dever do
Estado com a educação escolar pública será efetivado
mediante a garantia de, entre outros:
I - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada um.
II - Atendimento ao educando, em todas as etapas da
educação
básica,
por
meio
de
programas
suplementares
de
material
didático-escolar,
alimentação, assistência à saúde, com exceção do
transporte.
III - Vaga na escola pública de educação infantil ou de
ensino fundamental mais próxima de sua residência a
toda criança a partir do dia em que completar quatro
anos de idade.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

a) Família - sociedade - pessoa - cidadania.
b) Sociedade - família - pessoa - cidadania.
c) Pessoa - cidadania - sociedade - família.
d) Família - sociedade - cidadania - pessoa.
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31) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município,
analisar os itens abaixo:
I - O Município não tem direito a participar no resultado da
exploração do petróleo ou gás natural no seu território,
somente dos recursos hídricos para fins de geração de
energia.
II - Ao Município é vedado instituir impostos sobre livros e
jornais, podendo ser instituído impostos somente ao
papel destinado à sua impressão.
III - O Município aplicará, anualmente, 10%, e nunca
menos, da receita resultante de impostos e das
transferências recebidas do Estado e da União na
manutenção e no desenvolvimento do ensino.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Nenhum dos itens.

32) Em consonância com a Lei nº 3.004/09 - Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) É vedado cometer ao Servidor atribuições diversas
das de seu cargo, exceto encargos de direção, chefia
ou assessoramento e comissões legais.
(---) Perderá a remuneração do repouso o Servidor que
tiver faltado, com ou sem motivo justificado, ao serviço
durante a semana, mesmo que em apenas um turno.
(---) As indenizações que venham a ser pagas ao servidor
não se incorporam ao vencimento.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - C.
d) E - C - E.

33) Segundo MOYLES, o brincar leva naturalmente à
criatividade, porque em todos os níveis do brincar as
crianças precisam usar habilidades e processos que
proporcionem oportunidades de ser criativo. Além da
resolução de problemas e das habilidades de
coordenação e manipulação vitais para a pessoa se
expressar fisicamente ou através de outros meios, uma
busca da literatura nessa área indica que a criatividade
está relacionada ao desenvolvimento e entendimento
infantis de:
I - Significados compartilhados e pessoais.
II - Pensamento concreto e abstrato.
III - Capacidade de planejamento.
IV - Consciência cinestésica.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.
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34) De acordo com MOYLES, em relação ao brincar,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---)

Deve ser aceito como um processo, não
necessariamente com algum resultado, mas capaz de
um resultado se o participante assim o desejar.
(---) A exploração é uma preliminar de formas mais
desafiadoras do brincar que, no ambiente escolar, são
as que provavelmente serão dirigidas pelo professor.
(---) O brincar não é sempre estruturado pelo ambiente,
pelos materiais ou contextos que ocorre.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

35) Conforme STOBÄUS e MOSQUERA, é impossível
generalizar sobre qual seria o método de criação de uma
criança especial. Muitas coisas dependem da própria
criança, de sua família e dos serviços que lhe são
acessíveis. Em relação ao exposto acima, analisar a
sentença abaixo:
Quanto ao desenvolvimento da autonomia moral,
geralmente as escolas esbarram em obstáculos, muitas
vezes intransponíveis, advindo de concepções e dos
modos habituais de se conviver com pessoas deficientes
(1ª parte). O desenvolvimento socioafetivo não é fruto de
um contexto que se define por princípios de liberdade,
respeito e responsabilidade (2ª parte). O portador de
necessidades especiais deve ser considerado um ser
sujeito, que, orientado, seja capaz de adequar-se à
realidade cotidiana (3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

36) De acordo com o Manual de Orientação Pedagógica Brinquedos e brincadeiras de creches, as transições são
muito difíceis para todas as crianças. Podemos tornar
essas transições mais tranquilas e sem traumas. Em
relação à transição da casa à creche e da creche à préescola, analisar os itens abaixo:
I - Criar momentos em que as crianças ensinam as
brincadeiras que conhecem para os amiguinhos de
outra instituição infantil são alternativas de transição
que facilitam a mudança para um novo lugar.
II - Não é recomendado brincar com colegas de
agrupamentos mais adiantados.
III - A primeira providência é fazer visitas ao novo local,
conhecer o espaço, as professoras e o que as crianças
fazem.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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37) Considerando-se o Manual de Orientação
Pedagógica - Brinquedos e brincadeiras de creches, em
relação à organização do espaço físico na educação,
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Entrada e acolhimento.
(2) Sala de atividades e de experiências.
(3) Espaço do sono.
(---) Local onde a criança pode brincar com a professora
ou com a mãe, fortalecendo vínculos, preparando-se
para a separação, acostumando-se à mudança e
aprendendo a valorizar a relação trilateral - mãe filho(a) - professor.
(---) É um espaço de trocas afetivas e sociais,
manipulação de objetos, construção, brincadeiras de
encaixe, expressão de várias linguagens corporais,
motoras, orais e gráficas.
(---) Deve estar isolado para propiciar intimidade e
proteção para os momentos necessários. O toque e o
carinho são importantes nesse momento.
a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 2 - 1.
c) 2 - 3 - 1.
d) 2 - 1 - 3.

38) Com base no conceito de Escola Promotora da Saúde
da Organização Mundial da Saúde e considerando-se a
faixa etária atendida em creches e pré-escolas, é preciso
refletir sobre os indicadores que contribuem para o
crescimento e desenvolvimento saudáveis no espaço
escolar e que, ao mesmo tempo, constituem modelos para
as crianças aprenderem e incorporarem estilos e modos
de vida saudáveis. Em relação ao papel do professor,
apoiado pelo gestor e pelo coordenador de sua unidade
educacional, analisar os itens abaixo:
I - Deve trocar as fraldas dos bebês e ensinar as crianças
a usarem o vaso sanitário e a fazerem a higiene
pessoal, com atitudes acolhedoras, com respeito às
peculiaridades do processo de aprendizagem e
desenvolvimento de cada criança, empregando
precauções padronizadas para evitar transmissão de
doenças e acidentes.
II - O professor não deve registrar e oferecer medicação
oral e tópica prescrita pelo médico ou os cuidados
especiais orientados por profissionais de saúde, mesmo
que não possam ser interrompidos durante o período
em que a criança permanece na instituição educativa.

39) Em conformidade com ZIMPEK, analisar a sentença
abaixo:
Existem regras implícitas e explícitas. Algumas precisam
ser cumpridas para o bem-estar de todos, outras,
eventualmente podem ser modificadas conforme o bom
senso e a situação exigir (1ª parte). Os limites precisam
ser explicados de forma clara para as crianças, porém os
adultos não podem cobrar o que ficou combinado, pois o
cumprimento de regras traz angústia à criança (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

40) De acordo com ZIMPEK, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) A partir do quarto ano de idade é que a criança
consegue ter uma lembrança mais clara do seu
passado. Certos acontecimentos marcantes anteriores
podem ser lembrados, mas em torno desta época é
que terá capacidade de registrar os fatos da sua
história.
(---) O sintoma de mentira em crianças pode iniciar ao
redor dos três anos e caracteriza-se em fabulações
que possuem o propósito de esconder fatos que
querem negar.
(---) A birra é uma das formas mais comuns da criança
descarregar seus sentimentos de raiva e impotência.
Sua época culminante se dá no período de
deambulação, seja devido aos limites impostos pelos
pais, seja pela própria realidade que se impõe.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) E - E - C.
d) C - E - C.

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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