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PROCESSO SELETIVO – 2023 

 

PROVA OBJETIVA 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO  

 

• Você recebeu um Cartão Resposta (único e insubstituível), e este caderno contendo 40 (quarenta) 

questões objetivas, todas com 4 (quatro) alternativas. Para cada questão existe apenas UMA 

resposta certa. 

• Assine a Folha de Respostas antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 

• Na correção do Cartão Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas ou que 

contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura. 

• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições 

(folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc.). Caso haja algum 

problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno. 

• Na página de número 2, o candidato encontrará uma tabela para anotar as suas respostas. 

Destaque-a e leve-a consigo 

• A duração da prova objetiva é de 4 () horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de 

respostas. 

• Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 1 (uma) hora do início 

da prova. 

• Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno. 

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno 

 

Nome do Candidato 

 

 

CPF                                                                                         RG 
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Destaque-a e leve-a consigo 

  

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

01   21  

02   22  

03   23  

04   24  

05   25  

06   26  

07   27  

08   28  

09   29  

10   30  

11   31  

12   32  

13   33  

14   34  

15   35  

16   36  

17   37  

18   38  

19   39  

20   40  

 

 

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova estarão disponíveis no endereço: 

www.francodarocha.sp.gov.br  

 

13/03/2023 Publicação do Gabarito Preliminar 

14/03/2023 Recurso do Gabarito Preliminar 

15/03/2023 Resposta dos Recurso do Gabarito Preliminar 

13/03/2023 Publicação do Gabarito Oficial e Publicação da Classificação Preliminar 

21/03/2023 Recurso da Classificação Preliminar 

22/03/2023 Resultado dos Recursos da Classificação Preliminar 

24/03/2023 Publicação e Homologação do Resultado Final 

 

  

http://www.francodarocha.sp.gov.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Observe a charge:  

 

1. 01. A charge em análise tem como objetivo principal: 

 

(A) Promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologias pelas crianças. 

(B) Retratar a dura realidade dos pedintes nas grandes metrópoles brasileiras. 

(C) Provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil. 

(D) Fazer uma crítica sobre a alta taxa de natalidade nas camadas mais carentes da população. 

 

2. Assinale a alternativa em que a concordância está correta. 

 

(A) Não foi adequado a postura dela na cerimônia. 

(B) Ele deixou bem claro, no pronunciamento, suas ideias sobre o projeto. 

(C) A maioria dos estudantes que prestaram o concurso apresentou dificuldades em matemática. 

(D) Deve existir outras soluções para este problema! 

3. De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, o emprego da forma verbal há é adequado 

na expressão: 

(A) A vida das pessoas há muito tempo depende da energia elétrica para a manutenção de aparelhos 

cada vez mais sofisticados. 

(B) Os estudiosos pesquisam há melhor forma de substituir o uso de combustíveis poluentes por 

outros que causem menos danos aos indivíduos. 

(C) A melhor forma de salvar o futuro do planeta é persuadir a população de que cabe há cada pessoa 

o dever de economizar água. 

(D) O mundo está próximo de uma derrocada devido há escassez de chuvas necessárias para 

solucionar o problema da seca que atinge a população. 

4.  Assinale a frase com erro de colocação pronominal: 

(A) Tudo me era completamente indiferente. 

(B) Ela não me deixou concluir a frase. 

(C) Este casamento não deve realizar-se. 

(D) Ninguém havia lembrado-me de fazer as reservas. 
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5. Indique a única oração em que a vírgula foi usada corretamente. 

(A) O cliente novo que, não paga as dívidas, vive reclamando. 
(B) Naquela sala, os palestrantes costumam descansar. 
(C) O entregador que trouxe o bolo, não tem troco. 
(D) O diretor e o professor, entraram às pressas. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

6. Apresenta-se a seguir o histograma de mão de obra de pedreiro para uma obra. 

 

Sabendo-se que o custo por hora  realizada por um pedreiro é de R$15,00 e que a jornada diária 
de trabalho é de 8 horas, o custo total de pedreiro para essa obra é de:  

(A) R$ 6.320,00 
(B) R$ 6.840,00 
(C) R$ 7.510,00 
(D) R$ 8.140,00 

7. (Enem 2014) Um show especial de Natal teve 45 000 ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em 
um estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada, com 4 catracas eletrônicas por portão. 
Em cada uma dessas catracas, passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente 
dividido pela quantidade de portões e catracas, indicados no ingresso para o show, para a efetiva 
entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show e que todos 
passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados. Qual é o tempo mínimo para que todos 
passem pelas catracas? 

(A) 1 hora 
(B) 1 hora e 15 minutos 
(C) 2 horas e 15 minutos  
(D) 1 horas e 25 minutos 
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8. Os candidatos aprovados em um determinado processo seletivo para a função de auxiliar de 
educação terão como vencimento básico o valor de R$ 1.464,68. Suponha hipoteticamente que certo 
candidato tenha apenas duas contas fixas para pagar durante o mês que se referem à alimentação e 
moradia. Sabe-se que do total ele retira 20% para alimentação, 33% para moradia, e, do valor 
restante após pagar as contas fixas, ele guarda 20%. Qual o valor que o candidato ainda poderá gastar 
sem ter que retirar da parte que guardou? 

(A) ≅ R$ 620,00 
(B) ≅ R$ 750,00 
(C) ≅ R$ 550,00  
(D) ≅ R$ 778,00   

9. O valor da conta do celular de Ludmila variou muito nos três primeiros meses de 2023. Em janeiro, 

Ludmila pagou R$ 48,50; em fevereiro, R$ 78,00 e em março, R$ 65,20. Qual foi, em reais, o valor 

mensal médio da conta telefônica de Ludmila no primeiro trimestre de 2023? 

(A) 60,60 
(B) 61,90 
(C) 62,20 
(D) 63,90 

10. Um caminhão-pipa é um veículo que transporta um reservatório com capacidade para guardar 
grandes quantidades de líquido. Em uma empresa fornecedora de água, há dois modelos destes 
veículos. Um motorista que geralmente trabalha com um destes caminhões com capacidade para 
transportar 3 000 L sabe que, no posto de abastecimento da empresa, o reservatório estará cheio em 
12 min. Este motorista foi escalado para levar outro modelo para abastecer, com capacidade para 8 
500 L. No mesmo posto de abastecimento, o tempo necessário para abastecer este modelo será de: 

(A) 34 min 
(B) 36 min 
(C) 30 min 
(D) 24 min 

Legislação – Estatuto da Criança e do Adolescente 

11. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa até: 
 

(A) doze anos de idade completos.  
(B) doze anos de idade incompletos.  
(C) quatorze anos de idade completos.  
(D) quatorze anos de idade incompletos.  

 
12. De acordo com o Estatuto da criança e do Adolescente, Lei Nº 8.069/90, não constitui direito 
fundamental da criança e do adolescente:  

 
(A) direito à vida e à saúde. 
(B) direito à liberdade, ao respeito e à dignidade.  
(C) direito à convivência exclusiva na família natural.  
(D) direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer.  
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     13. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei nº.8.069/90 incluído pela Lei nº 13.010- Lei 

Menino Bernardo ou Lei da Palmada), em seu “Capítulo II - Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à 

Dignidade”, declara em seu Art. 18 que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório 

ou constrangedor. E, a isso, acrescenta-se: castigo físico, tratamento cruel ou degradante, 

humilhação, ameaças e ridicularização. Assinale a alternativa correta considerando que caso seja 

constatado que uma criança ou adolescente tenha se vitimado mediante esses tratamentos, a quem 

deve ser notificado tal ato, de acordo com o Estatuto ou Lei. 

(A) Pais ou responsáveis diretos da criança ou do adolescente 

(B) Delegacia mais próxima da residência da criança ou do adolescente 

(C) Conselho Tutelar da respectiva localidade 

(D) Diretor ou coordenador pedagógico da escola da criança ou do adolescente 

14. No Título II e em seus Capítulos da Lei nº 8.069/1990 - (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

marque a alternativa que NÃO representa um dos Direitos previstos:  

(A) A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar 

saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação 

de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança.  

(B) A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados com ou sem o uso de castigo 

físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou 

qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, 

pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa 

encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. 

(C) Incumbe ao poder público garantir à gestante e à mulher com filho na primeira infância, que se 

encontre sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas 

sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação 

com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança.  

(D) Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada 

anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações 

sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez 

na adolescência. 

15. “O direito ao respeito consiste na _______ da integridade física, psíquica e moral da criança e 

do adolescente, abrangendo a ________ da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 

ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”. (ECA, 1990). Assinale a alternativa que preenche, 

correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

(A) Inviolabilidade – preservação 

(B) Inviolabilidade – segurança  

(C) Inviolabilidade – definição 

(D) Preservação – segurança 
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 16. Considerando a Lei da Primeira Infância, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) As crianças poderão participar na definição das ações que lhe digam respeito. 

(B) A primeira infância abrange os três primeiros anos de vida da criança. 

(C) A criança deve ser respeitada enquanto sujeito de direitos. 

(D) Um dos objetivos da lei é a redução das desigualdades no acesso aos bens e serviços que 

atendam aos direitos da criança na primeira infância. 

     17. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece ser assegurada, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Assim, Oficial da Infância e Juventude orientou 

os profissionais da saúde de um hospital particular sobre o dever que possuem de respeitar tal 

princípio, quando do atendimento de crianças e adolescentes na emergência. A orientação do 

Oficial da Infância e Juventude, nessa hipótese, está: 

(A) correta, porque a prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro; 

(B) incorreta, já que a prioridade abrange a precedência de atendimento nos serviços de relevância 

pública. 

(C) incorreta, pois inexiste prioridade, quando não há destinação privilegiada de recursos públicos. 

(D) correta, uma vez que a garantia da prioridade abrange a necessidade de uma intervenção 

mínima. 

 18. É procedimento do Ministério Público, segundo o constante no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA): 

(A) aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança 

ou ao adolescente. 

(B) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não 

comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva. 

(C) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros 

procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança e adolescente. 

(D) determinar o cancelamento, a ratificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. 

19. O direito à convivência familiar, prevista no ECA, para todas as crianças e adolescentes, baseia-

se nos pressupostos a seguir, à exceção de um. Assinale-o. 

(A) A intervenção do Estado será prioritariamente voltada para a orientação e o apoio de promoção 

social da família natural. 

(B) A reintegração da criança e do adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer 

outra providência de atendimento. 

(C) Na impossibilidade de permanência na família de origem, a criança e o adolescente serão 

colocados sob adoção, tutela ou guarda. 

(D) A inclusão de criança ou adolescente em programas de acolhimento institucional terá 

preferência no caso da ausência da família natural. 
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 20. O direito à liberdade, segundo o ECA - Lei n° 8.069/90, compreende: 

I.Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, sem ressalvas as restrições legais;  

II.Opinião e expressão; 

III.Crença e culto religioso. 

Dos itens acima: 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

Proposta Curricular da Educação Infantil 

21. Na educação infantil, considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, o currículo 

está organizado em cinco campos de experiências, através dos quais as crianças podem aprender e 

se desenvolver. Em cada campo de experiências são definidos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. É correto afirmar que, um dos campos de experiência da educação infantil é 

denominado: 

(A) conhecer, expressar e explorar. 
(B) linguagens e tecnologias. 
(C) cultura e sociedade. 
(D) traços, sons, cores e formas. 

 
22. De acordo com a Proposta Curricular Municipal da Educação Infantil de Franco da Rocha, 
quais são os eixos norteadores das práticas pedagógicas nesta etapa? 
 
(A) As interações e a brincadeira. 
(B) Os conteúdos e os espaços. 
(C) A escola e os educadores. 
(D) O planejamento e a avaliação. 
 

23. Sobre as diretrizes da educação infantil, é correto afirmar: 

 
(A) A Educação Infantil tem como objetivo apenas o desenvolvimento cognitivo e linguístico da 
criança. 
(B) A Educação Infantil tem como objetivo apenas o desenvolvimento cognitivo e motor da criança. 
(C) A prática pedagógica é caracterizada pela indissociabilidade entre educar e cuidar. 
(D) A prática pedagógica tem como foco apenas o cuidar. 
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24. Com base na Proposta Curricular da Educação Infantil, as ações pedagógicas devem partir de 
uma concepção de criança como: 
 
(A) Objeto de cuidado. 
(B) Protagonista da sua aprendizagem e desenvolvimento. 
(C) Sujeito que estuda. 
(D) Indivíduo dependente. 
 

25. Um dos referenciais legais para a construção da Proposta Curricular de Franco da Rocha, foi o 
documento “Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil” (MEC/2006), o qual 
orienta que as crianças precisam ser apoiadas em suas iniciativas espontâneas e incentivadas a: 
Brincar, Movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre, Expressar sentimentos e pensamentos, 
desenvolver a imaginação, a curiosidade e a capacidade de expressão. A partir desta orientação, 
podemos afirmar que as brincadeiras são: 
 
(A) fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. 
(B) importantes, mas devem ser vivenciadas fora da escola para não atrapalhar o rendimento 
escolar das crianças. 
(C) importantes, servem para passar o tempo, enquanto as crianças esperam entre uma atividade 
e outra e para ir embora. 
(D) importantes, mas devem ser propostas com pouca frequência na escola para não atrapalhar as 
atividades da sala. 
 
26. As situações de interações e brincadeiras acontecem em diversos momentos, por exemplo: 
 

      I. No momento de alimentação. 
      II. Nas ações didáticas em sala de aula. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Os itens I e II estão incorretos. 
(D) Os itens I e II estão corretos 
 
27. Fundamentada no Artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), 

a Proposta Curricular Municipal, reafirma como finalidade da Educação Infantil: 

 

(A) o desenvolvimento integral da criança de até 6 (seis) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
(B) o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, apenas em seus aspectos 
psicológico e intelectual, complementando a ação da família e da comunidade. 
(C) o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
(D) o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, independente da ação da família e da comunidade. 
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28. Também são dimensões do cuidar e educar na Educação Infantil, os cuidados básicos para 
prevenir e evitar acidentes, como: 
 

I.Haver sempre um adulto acompanhando as crianças. 
II.Organizar os espaços e os materiais de modo a prevenir choques e queimaduras. 

III.Evitar os espaços externos da escola. 
 
(A) Os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente o item I está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
 
29. Com base nos princípios pedagógicos da Proposta Curricular Municipal, um Auxiliar de 

Educação ao acompanhar uma turma de berçário, em que mesmo pequenos os bebês interagem e 

se comunicam com outros, deve ficar atento para: 

 

(A) Impedir a aproximação entre os bebês, favorecendo o pleno desenvolvimento individual de 
cada um deles. 
(B) Manter a aproximação de poucos bebês a cada vivência ou brinquedo. 
(C) Ficar apenas observando os bebês e suas ações, mas sem interferir no momento. 
(D) Observar a aproximação dos bebês, mas cuidar para que um não machuque o outro pela falta 
de coordenação de suas ações. 
 

30. Segundo a Proposta Curricular Municipal, para uma boa prática pedagógica não é suficiente 
que o educador da criança pequena seja habilitado, faz-se necessário e fundamental: 
 
I - A ética. 
II - O compromisso e o respeito pelas crianças.  
III – O compromisso e o respeito por suas famílias.  
IV – O compromisso e o respeito por suas culturas. 
 
 Sobre os itens acima podemos afirmar: 
 
(A) Nenhum dos itens está correto. 
(B) Todos os itens estão corretos. 
(C) Somente os itens I e II estão corretos. 
(D) Somente os itens III e IV estão corretos. 
 
31. Na Proposta Curricular da Educação Infantil, Franco da Rocha defende a pedagogia da escuta. 

Qual a concepção desta Pedagogia? 

(A) Consiste em acolher todas as falas das crianças. 

(B) Consiste em proporcionar momentos de roda de conversa com a finalidade das crianças serem 

ouvidas. 

(C) Consiste em acolher, estar disposto a conhecer e entender como cada criança constrói 

significados. 

(D) Consiste em acolher todas as falas e fazer o que as crianças pedem. 
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32. A Proposta Curricular da Educação Infantil, traz três princípios que devem ser garantidos, 

princípios estes apontados nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, que são: 

(A) Princípios morais, atitudinais e procedimentais. 

(B) Princípios éticos, estéticos e políticos. 

(C) Princípios escolares, morais e comportamentais. 

(D) Princípios educacionais, éticos e comportamentais. 

33. A Proposta Curricular da Educação Infantil, em seu capítulo Documentação Pedagógica, 

apresenta o registro como um espaço de reflexão. Assim, sobre a prática do registro na educação 

infantil, é correto afirmar que uma de suas funções é: 

(A) Facilitar o trabalho do educador no momento em que precisa avaliar o desenvolvimento de 

cada criança. 

(B) Resultar em um rico material de reflexão e auxílio para o planejamento e acompanhamento do 

processo educativo. 

(C) Entregar às famílias um conjunto de fotos ao final de cada bimestre na reunião de pais. 

(D) O acompanhamento, por parte da equipe administrativa, das atividades realizadas na 

instituição. 

34. Segundo a Proposta Curricular da Educação Infantil, é correto afirmar sobre avaliação na 

Educação Infantil: 

(A) Não existe avaliação na Educação Infantil, pois não existe reprovação nesta etapa, sendo assim 

não é necessário que aconteça. 

(B) É realizada por meio de uma tabela em que contam comportamentos pré-estabelecidos, para 

que ao final do ano letivo haja a promoção ou retenção das crianças. 

(C) Sua periodicidade é anual e consiste em preencher um relatório individualizado sobre as 
atitudes do aluno em escalas numéricas ou comparativas. 
(D) Ocorre por meio dos registros, que possibilitam o acompanhamento, percebendo avanços 
quanto dificuldades, sem objetivo de promoção para o Ensino Fundamental. 
 
 
35. Na Proposta Curricular da Educação Infantil, o currículo é organizado por Campos de 

Experiência, é correto afirmar que: 

(A) São sete campos de experiência, sendo o mais importante o é “o eu, o outro e o nós”. 

(B) São cinco campos de experiência, sendo que entre eles não existe grau de hierarquia. 

(C) São cinco campos de experiência, sendo o mais importante deles é “Escuta, fala, pensamento 

e imaginação”. 

(D) São quatro campos de experiência, e a base para o trabalho em sala são os que compreendem 

leitura, escrita e cálculos matemáticos. 
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36.Ao propor o brincar livre para as crianças, é correto afirmar: 

(A) É um momento em que não necessita planejamento, é somente despejar brinquedos para as 

crianças e deixá-las à vontade. 

(B) É um momento em que as crianças ficam livre para suas escolhas, cabendo ao adulto somente 

a supervisão quanto a segurança delas. 

(C) É um momento planejado e pensado pelos adultos, em que as crianças ficam livres para 

escolher com quais objetos, como e com quem irão brincar. Nestes momentos cabe ao adulto a 

observação e registros. 

(D) Ocorre somente no dia do brinquedo que vem de casa. 

37. Ao planejar vivências e experiências para as crianças, deve ser pensado, além de interações e 

brincadeiras, fundamentalmente: 

(A) Espaços, tempos e materiais. 

(B) As folhinhas e desenhos impressos. 

(C) A hora do “soninho”. 

(D) Mais nada, interações e brincadeiras são suficientes. 

38. A conquista da independência e autonomia pelas crianças são processos que demandam tempo 

e ocorrem nos atos cotidianos. 

Com base nesta afirmação, é correto afirmar quanto ao papel do educador: 
 
(A) Não permitir que a criança faça sozinha suas tarefas individuais. 
(B) Apoiar as crianças nas atividades de higiene, refeições, realização das tarefas e conservação de 
seus materiais, encorajando-as a fazê-las sozinhas. 
(C) Dar apoio somente às crianças com deficiência. 
(D) Incentivar as crianças somente dentro da sala de aula, nos momentos de atividade. 
 
39. A oferta de vagas na creche, etapa da educação básica não obrigatória, é um direito 

constitucional: 

(A) Das mães trabalhadoras, mediante comprovação. 

(B) Das crianças em vulnerabilidade social. 

(C) De todas as crianças, indiscriminadamente. 

(D) Das famílias que precisam deste atendimento. 

 

40. As mordidas nas creches são comuns entre os bebês e crianças. Numa situação de mordida, 

como professor e auxiliar podem mediar a situação: 

(A) Deixando a criança que mordeu no “cantinho do pensamento” por alguns minutos para a 

criança refletir em seu comportamento. 

(B) Mandar bilhete para a família da criança que mordeu para que conversem com o bebê ou 

criança. 

(C) Enviar o bebê ou criança para a sala da Diretora ou da Coordenadora. 

(D) Acalmar e acolher as crianças envolvidas, desviar o foco da criança deste contexto, observar e 

compreender o motivo do comportamento e mostrar outras formas de expressão. 

 


