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O tempo total concedido para resolução da prova é de 3 (três) horas, incluindo o tempo 
destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 

 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 

Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu e 
transcreva-os nos campos abaixo. Transcreva também os números correspondentes ao local, setor, 
grupo e ordem. Assine no local indicado. 

Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 40 
(quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique 
imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das quais apenas 1 
(uma) é correta. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova. 

Examine o cartão-resposta e veja se há marcações indevidas no campo destinado às suas 
respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

Transcreva com caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul as respostas 
para o cartão-resposta, que será o único documento válido para efeito de correção. Em nenhuma 
hipótese haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano 
causado pelo candidato. 

Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

Não será permitida, sob pena de eliminação: comunicação entre candidatos, empréstimo entre 
candidatos, consulta a material didático-pedagógico, porte/uso de calculadoras, relógio de qualquer 
modelo, telefone celular, bip, telemensagem ou qualquer tipo de aparelho eletrônico (mesmo 
desligado). 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá se 
retirar definitivamente do grupo de realização da prova a partir das 16h 30min (horário oficial de 
Brasília). 

Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o 
qual poderá ser destacado e levado com você. 
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Texto 1 

 
Psicanálise é linguagem 

 
            A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos 
um instrumento. Quem a usa com maestria é admirado. São autores que, com a linguagem, 
emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e cinema. Mas, quando há uma dúvida, e 
uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a busca de um significado. 
            O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, 
procura verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo.  
            A palavra também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo 
espirituoso, seja no acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro. 
            A palavra abriga a diversidade linguística. A imagem bíblica da Torre de Babel, um 
prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no mundo hoje globalizado, só errou num 
ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, não importa onde nasceram ou vivem. 
            Os seres humanos estão habituados a cantarolar, pedir socorro, demandar, ordenar e 
espantar-se quando falas inusitadas lhes escapam. Fantasias, enganos, mentiras e verdades. 
Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz, e se julga senhor do 
instrumento, como um pincel, um lápis, um formão, uma arma, um espelho. 
 
Verdades construídas 
            Imersos na linguagem, não percebemos que ela constitui o universo ao nosso redor, a 
comunicação, o onírico e o real, que nomeia o que nos rodeia. É senhora de tudo: ordena o 
pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação. 
            O nome, próprio, é um pedacinho de linguagem, na cadeia da linguagem. Acreditar 
que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano nutre. Eu 
domino a linguagem e vou até fazer um curso de oratória para fascinar o mundo. Eu percebo 
que falo a alguém apenas o que pretendo. Eu percebo que a camuflagem e o engodo são 
atributos que manejo. Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser. 
            Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da 
linguagem, o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. Ousadia vitoriosa. Aplicar a 
linguagem por meio da psicanálise é uma faceta de sua obra que seria resgatada por, dentre 
outros, Jacques Lacan. 
            Cruzamos o século 20 e entramos no século 21 ouvindo o anúncio da morte anunciada 
da psicanálise. E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece no campo das 
terapêuticas. Certamente, essa permanência é devida, entre outras referências, à maneira 
como os psicanalistas demonstram que a linguagem, não obstante os labirintos que se 
constroem com ela, transporta pelo menos um pedacinho de verdade. 
            Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que 
cada um carrega no coração do seu ser. 
 
(MAZZEI, D. Psicanálise é linguagem. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 2, edição 5, p. 8, maio 
2007. Especial Psicanálise & Linguagem.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEDAGOGO/ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 3 

01) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  

A(  ) quanto mais proficiente o falante, mais apto estará a controlar a manifestação do conteúdo que 
revela seu mundo interior. 

B(  ) o sucesso no tratamento do sofrimento psíquico é obtido por meio do lógico estabelecimento de 
relações entre as palavras. 

C(  ) muito da permanência da psicanálise na terapia contemporânea se deve ao fato de a linguagem 
conter algo da verdade que há em nós. 

D(  ) o ponto de vista do autor do texto é de que o ser humano domina a linguagem, e não o 
contrário. 

E(  ) os labirintos que a língua cria se constituem na razão pela qual se cumprirá, no século 21, a 
anunciada morte da psicanálise. 

 
 

02) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1. 

(  )  O erro mencionado em relação à imagem bíblica da Torre de Babel refere-se ao fato de que, 
apesar da diversidade linguística, os homens, de algum modo, se comunicam. 

(  )  A linguagem, por causa dos labirintos que se constroem com ela, transporta pelo menos um 
pedacinho de verdade. 

(  )  Aplicar a linguagem por meio da psicanálise é uma faceta da obra do pioneiro nessa área: 
Jacques Lacan. 

(  )  O texto coloca em contraste duas ideias acerca da relação entre o homem e a linguagem: ora ele 
a maneja como um instrumento, ora ela o influencia. 

(  )  “Verdades construídas” (linha 17), a que se refere o texto, retoma a ideia da metáfora da Torre 
de Babel (linha 9). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A(  ) F – F – F – V – V  
B(  ) F – V – V – F – F  
C(  ) V – F – F – V – V  
D(  ) V – V – V – F – F  
E(  ) V – F – F – V – F  
 
 

03) Analise as ocorrências da palavra que nos períodos abaixo. 

I.  A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos um 
instrumento. (linhas 1-2) 

II.  O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, procura 
verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo. (linhas 5-6) 

III.  Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre. (linhas 21-22) 

IV.  Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da linguagem, 
o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. (linhas 26-27) 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(  ) “Que” é conjunção em I e na primeira ocorrência de III. 
B(  ) “Que” é pronome relativo em I, II e IV. 
C(  ) Em I, II e IV, não há vírgula antes de “que” porque se trata de orações adjetivas restritivas. 
D(  ) Em III, “que” é pronome relativo na primeira ocorrência e conjunção integrante na segunda 

ocorrência. 
E(  ) A colocação de vírgula antes de “que” em II e na segunda ocorrência de III é facultativa, uma 

vez que não altera o sentido da frase. 
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04) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) a locução “não obstante” (linha 33) pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “em 

detrimento de”. 

B(  ) o pronome “lhes” (linha 13) refere-se a “falas inusitadas” (linha 13). 

C(  ) não há relação semântica entre “somos os senhores da linguagem” (linha 22) e “o ser humano” 
(linha 22), uma vez que este é singular e aquele é plural. 

D(  ) o substantivo “bálsamo” (linha 7) foi usado em sentido conotativo. 

E(  ) no trecho “[...] não obstante os labirintos que se constroem com ela [...]”, (linhas 33-34) a 
próclise é opcional. 

 
 
 

05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação às palavras 
sublinhadas no excerto do texto 1. 

 
“Mas, quando há uma dúvida, e uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a 
busca de um significado” (linhas 3-4). 

 
(  )  de um significado é complemento verbal da palavra busca. 

(  )  quando é conjunção que introduz oração subordinada com ideia de tempo. 

(  )  para é preposição que traz ideia de finalidade. 

(  )  a é preposição que determina a palavra leitura. 

(  )  a vírgula após a palavra incompreendida marca o deslocamento de oração adverbial. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) F – F – F – V – V  

B(  ) F – V – V – F – V  

C(  ) F – V – V – F – F  

D(  ) V – F – F – V – F  

E(  ) V – F – V – F – V  
  
 
 

06) Entre os pares de frases extraídas do texto 1, assinale aquele em que a segunda frase 
estabelece, explicitamente, com a anterior, uma relação de conclusão. 

 
A(  ) “Eu percebo que a camuflagem e o engodo são atributos que manejo.” (linhas 24-25) 

“Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser.” (linha 25) 

B(  ) “Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz e se julga senhor do 
instrumento.” (linhas 14-15) 
“Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre.” (linhas 21-22) 

C(  ) “A palavra abriga a diversidade linguística.” (linha 9) 
“Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que cada 
um carrega no coração do seu ser.” (linhas 35-36)   

D(  ) “Quem a usa [a linguagem] com maestria é admirado.” (linha 2) 
“São autores que, com a linguagem, emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e 
cinema.” (linhas 2-3)  

E(  ) “[A linguagem] é senhora de tudo: ordena o pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação.” 
(linhas 19-20) 
“Eu  domino  a  linguagem  e  vou  até  fazer  um  curso  de  oratória  para  fascinar  o  mundo.” 
(linhas 22-23)  
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07) Com base no texto 1, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.  
 
(  )  No sétimo parágrafo, o referente do pronome eu, mencionado várias vezes, é o autor do texto. 

(  )  Na frase a seguir, há falta de paralelismo sintático entre as orações sublinhadas: “A palavra 
também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo espirituoso, seja no 
acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro.” (linhas 7-8) 

(  )  O tempo verbal predominante no texto é o presente. 

(  )  Nas quatro palavras a seguir, observa-se um processo de derivação pelo qual um substantivo é 
formado por meio do acréscimo de sufixo a uma base verbal: ousadia (linha 27); permanência 
(linha 32); anunciada (linha 30); linguística (linha 9).   

(  )  Na frase “E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece [...]” (linha 31) a expressão 
sublinhada pode ser substituída por apesar disso, sem prejuízo de sentido.   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – V – V – V 

B(  ) V – V – F – F – F  

C(  ) F – V – V – F – V 

D(  ) F – F – F – V – V 

E(  ) V – V – V – F – V 
 
 
 
08) Observe os tempos em que estão conjugados os verbos destacados no excerto do texto 1. 
 

“A imagem bíblica da Torre de Babel, um prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no 
mundo hoje globalizado, só errou num ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, 
não importa onde nasceram ou vivem.” (linhas 9-11) 

 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I.  A locução seriam criadas pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “viriam a ser criadas”. 

II.  Errou e nasceram apresentam-se no mesmo tempo verbal. 

III.  Podemos substituir nasceram por tenham nascido sem alteração do sentido temporal. 

IV.  Podemos substituir vivem por viveram sem alteração do sentido temporal. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

D(  ) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
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Texto 2 

 
SOS Gramatical 

Uma esquina educativa 
 
           Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez. Do outro lado da linha, uma 
dúvida – a décima segunda do dia. “Você quer saber como se escreve insossa?”, repetiu a 
plantonista. Sim, era o que a pessoa queria. Considerando o nível de dificuldade das 
perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria 
bico. Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais. Depois de uma espiada no computador, ela responde: “A palavra é com s e ss.” 
           Illiana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico 
mantido há quase trinta anos pela prefeitura da cidade. De segunda a sexta, das 8 às 18 
horas, ela e um grupo de oito professores – seis de português, um de inglês e um de espanhol 
– se revezam em dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções 
gramaticais da palavra que (conjunção, pronome, preposição, advérbio etc.). As perguntas são 
feitas por telefone e fax ou “presencialmente” (como dizem os modernos). É a modalidade 
preferida dos moradores do bairro Damas, onde fica o escritório, porque um pulo no plantão 
economiza o telefonema. 
           Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e 
o significado de nomes de pessoa. Circula pelo escritório o polpudo Dicionário de Nomes de 
Bebês, com 8 mil verbetes. “Quer saber o seu?”, Illiana pergunta ao usuário Henrique. “Está 
aqui: ‘príncipe encantador e poderoso.’” Há que [prep. acidental] duvidar um tanto dos rigores 
do dicionário, o que não impediu Henrique de ganhar o dia. De posse da informação, 
certamente apareceu no emprego com a altivez de um cavaleiro medieval. 
          Variando dos 30 aos 50 anos de idade, todos os plantonistas têm curso superior e 
quase todos lecionam nas universidades públicas de Fortaleza (são duas). Com o cargo de 
oráculo gramatical, reforçam o orçamento em 953 reais mensais. 
           Entre uma pergunta e outra sobre ortografia, sintaxe, morfologia ou pontuação, são por 
vezes instados a dirimir dúvidas que [pron. rel. com função de sujeito] extrapolam os precisos 
limites da ciência gramatical. Uma vez, preparada para atender o telefone e fazer, digamos, 
alguma rápida análise sintática – por exemplo, da frase “Vão-se os anéis, ficam os dedos” –, 
Illiana foi surpreendida: “Quem era o ator que [pron. rel. com função de sujeito] fazia O Bem-
Amado?” Meio no reflexo, ela respondeu na bucha: “Paulo Gracindo.” Entusiasmada, a 
consulente prosseguiu: “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do 
padre Marcelo Rossi?” Illiana não tinha. 
 

(Adaptado de SOS Gramatical. Piauí, Rio de Janeiro, ano 3, n. 30, p. 12-13, mar. 2009) 
 

 
 
09) Com base no texto 2, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O texto é predominantemente organizado em torno de opiniões e não de fatos.  

B(  ) A ideia principal do texto é enfatizar a necessidade de o indivíduo ter conhecimento de regras 
gramaticais para ser bem-sucedido no emprego.   

C(  ) No texto aparecem expressões típicas de registro informal, tais como “bico” (linha 5), “depois de 
uma espiada” (linha 6), “um pulo no plantão” (linha 13), “na bucha” (linha 29), as quais  
comprometem a credibilidade do Plantão Gramatical.  

D(  ) No primeiro parágrafo, o pronome você (linha 2) e a palavra pessoa (linha 3) remetem ao 
mesmo referente.  

E(  ) O autor da matéria faz uma crítica à coordenadora do Plantão Gramatical por ela não saber 
responder à pergunta mencionada ao final do último parágrafo.  
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10) Leia o excerto e assinale a alternativa CORRETA. 

“Do outro lado da linha, uma dúvida – a décima segunda do dia. ‘Você quer saber como se 
escreve insossa?’ [...] Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte 
enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria bico.” (linhas 1-5) 

 
A(  ) A palavra bico está em itálico porque se trata de um neologismo. 

B(  ) A palavra “essa” refere-se a “dificuldade”. 

C(  ) O nível de dificuldade das consultas ao SOS Gramatical era alto em relação à pergunta que 
Illiana acabara de receber. 

D(  ) As palavras “nível” e “categoria” apresentam o mesmo sentido no texto. 

E(  ) A palavra “Considerando” pode ser substituída por “Descartando” sem perda das relações 
sintático-semânticas. 

 
 

11) Considere a relação semântica estabelecida entre as orações de cada frase abaixo. 
 

1. “Tal  como  canja  de  galinha  e  água-benta, um  Aurélio  ou  um  Houaiss  nunca  é  demais.” 
(linhas 5-6) 

2. “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do padre Marcelo Rossi?” 
(linhas 30-31) 

3. “De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, ela e um grupo de oito professores [...] se revezam em 
dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções gramaticais da palavra 
que.” (linhas 8-11) 

4. “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa.” (linhas 15-16) 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das relações semânticas, de cima 
para baixo. 

 
A(  ) causalidade / concessão / temporalidade / adição 

B(  ) comparação / causalidade / finalidade / adição 

C(  ) comparação / oposição / temporalidade / adição 

D(  ) condicionalidade / causalidade / explicação / alternância 

E(  ) alternância / concessão / finalidade / restrição  
 
 
12) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita CORRETA da frase abaixo, do ponto de vista da 

norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da frase extraída do texto.   

“IIliana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico mantido 
há quase trinta anos pela prefeitura da cidade.” (linhas 7-8) 

 
A(  ) A prefeitura da cidade mantém, há quase trinta anos, um tira-dúvidas linguístico, o Plantão 

Gramatical de Fortaleza, do qual Illiana é coordenadora. 

B(  ) Há quase trinta anos, Illiana coordena o Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas 
linguístico que a prefeitura da cidade mantém.  

C(  ) A prefeitura da cidade mantém um tira-dúvidas linguístico, o Plantão Gramatical de Fortaleza, 
sendo que o mesmo é coordenado por Illiana há quase trinta anos.  

D(  ) Illiana é a coordenadora de um tira-dúvidas linguístico, o cujo é mantido pela prefeitura da 
cidade há quase trinta anos: o Plantão Gramatical de Fortaleza.   

E(  ) A prefeitura da cidade de Fortaleza mantém, há quase trinta anos, o Plantão Gramatical que é 
um tira-dúvidas linguístico aonde Illiana é coordenadora. 



PEDAGOGO/ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 8 

13) Analise as frases abaixo e identifique as que expressam a opinião do autor. 
 
I.  “Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez”. (linha 1) 

II.  “Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais”. (linhas 5-6) 

III.  “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa”. (linhas 15-16) 

IV.  “Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta 
diariamente, essa poderia entrar na categoria bico”. (linhas 3-5) 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as frases I e IV expressam a opinião do autor. 

B(  ) Somente as frases II e III expressam a opinião do autor. 

C(  ) Somente as frases III e IV expressam a opinião do autor. 

D(  ) Somente as frases II e IV expressam a opinião do autor. 

E(  ) Somente as frases I e III expressam a opinião do autor. 
 
 
 
14) Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é SINÔNIMO do termo transcrito do texto 2. 
 
A(  ) destrinchar (linha 10)  =  esmiuçar 

B(  ) oráculo (linha 23)  = pregador 

C(  ) polpudo (linha 16)  =  vultuoso 

D(  ) altivez (linha 20)  =  alteridade 

E(  ) instados (linha 25)  =  intencionados 
 
 
 
15) Observe os fragmentos abaixo.  

(Adaptado de MACHADO, J. Pisando no “Z”. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 3, n. 30, abr. 2008). 
 
(  )  Não há nada de mal nisso, porque em português há regras ortográficas algo movediças e as 

exceções são muitas. 

(  )  Mesmo assim, sempre haverá dúvidas. 

(  )  No entanto, é bom que as haja, para que se consulte o dicionário. 

(  )  Muita gente, inclusive bem escolarizada, tem dificuldade com a grafia de certas palavras. 

(  )  Afinal, quem não tem dúvidas não aprende. 

(  )  Só a leitura e a escrita constantes podem dar alguma segurança ao escriba. 
 

Considerando a ordenação numérica apresentada nas alternativas a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA em que os fragmentos constituem um parágrafo coeso e coerente.  

 
 

A(  ) 6,  3,  2,  1,  4,  5 

B(  ) 2,  3,  5,  4,  6,  1 

C(  ) 6,  5,  4,  3,  2,  1 

D(  ) 5,  4,  3,  2,  6,  1 

E(  ) 2,  4,  5,  1,  6,  3 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
16) Assinale a alternativa CORRETA. 

 A Internet vem sendo apontada como uma revolução na comunicação. Por esse motivo, seu uso 
é considerado como detentor de grande potencial para a educação.  

No que se refere ao campo educacional, pode-se afirmar que a Internet:  
 

A(   ) disponibiliza informações e contatos com pessoas, favorecendo a construção do conhecimento. 

B(   ) garante apenas a  modernidade da escola perante os pais e a comunidade. 

C(   ) substitui com vantagem todos os outros recursos didáticos na sala de aula. 

D(   ) oferece aos alunos melhores fontes para a resolução de exercícios. 

E(   ) agiliza a comunicação viabilizando o bem-estar dos alunos. 

 
 
 
17) Assinale a alternativa CORRETA. 

 A política de quotas propõe a reserva de um percentual de vagas nas universidades, garantindo 
o acesso de alunos afrodescendentes e das classes populares à educação formal superior.  

Pode-se afirmar que essa política estabelece: 
 

A(   ) o sistema educacional como o único agente eficaz de inclusão social.  

B(   ) uma ação afirmativa, que considera a identidade e a igualdade de oportunidades, 
reconhecendo as diferenças. 

C(   ) o ingresso automático de alunos oriundos da escola pública, objetivando a inclusão dessas 
minorias na elite intelectual do país.  

D(   ) uma visão multicultural, que enfatiza a tolerância e a inter-relação de grupos sociais, sem afetar 
suas estruturas.  

E(   ) uma democracia sem conflitos sociais. 

 
 
 
18) Assinale a alternativa CORRETA. 

O “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, lançado em 1932 por educadores 
comprometidos com um movimento de renovação da educação brasileira, além de defender uma 
educação pública, gratuita, laica e obrigatória, apresentava como característica inovadora para a 
época:  

 

A(   ) a proposta de unificação do ensino superior. 

B(   ) o tratamento da educação como um problema social. 

C(   ) a defesa da centralização do ensino. 

D(   ) a adequação da educação às exigências de grupos políticos regionais. 

E(   ) a defesa da educação privada. 
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19) Assinale a alternativa CORRETA. 

 Os eixos norteadores da escola cidadã são: a integração entre educação e cultura, escola e 
comunidade (educação multicultural e comunitária), a democratização das relações de poder 
dentro da escola, o enfrentamento da questão da repetência e da avaliação, a visão 
interdisciplinar e transdisciplinar e a formação permanente dos educadores. (GADOTTI, 1994). 
Sobre esta afirmação, pode-se afirmar que: 

 
A(   ) é preciso esperar para realizar as mudanças em função dos tempos de crise. 

B(   ) a cidadania desejada apenas acontecerá em função de uma revolução que, por meio da força, 
estabelecerá novas bases para as instituições. 

C(   ) a educação deve passar não por uma melhoria da sua “qualidade", como sustenta o Banco 
Mundial, mas por uma transformação estrutural das instituições e da convivência social. 

D(   ) para produzir “qualidade”, a escola deve contemplar plenamente os desejos de sua 
comunidade, independentemente das exigências legais. 

E(   ) os educadores são os sujeitos mais importantes do processo educacional e, nessa direção, a 
prioridade é sua formação continuada. 

 
 
20) Considerando os programas e ações da Secretaria de Educação Básica (SEB - MEC), identifique 

se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 
 
(   ) Ensino fundamental de nove anos. 

(   ) Escola de gestores da Educação Básica. 

(   ) Ensino médio inovador. 

(   ) Programa Nacional Biblioteca da Escola. 

(   ) Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(   ) F – V – V – V – F  

B(   ) F – V – F – F – V  

C(   ) V – F – V – V – F  

D(   ) V – V – V – V – V  

E(   ) V – F – F – F – V  
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21) De acordo com o Educacenso 2007, cerca de 600 mil professores em exercício na educação 
básica pública não possuem graduação ou atuam em áreas diferentes das licenciaturas em que 
se formaram. Nessa direção, ficou definido no ano em vigor um Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica. Já são 90 instituições de educação superior – entre 
universidades federais, universidades estaduais e institutos federais – envolvidas na oferta de 
cursos. Os cursos serão oferecidos tanto na modalidade presencial como a distância, pela 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), e alguns já devem começar no segundo semestre deste 
ano. Outros têm início previsto para 2010 e 2011. O plano consolida a Política Nacional de 
Formação de Professores, instituída pelo Decreto nº 6.755/2009, que prevê um regime de 
colaboração entre União, estados e municípios, para a elaboração de um _______________ de 
formação inicial para os professores que atuam nas escolas públicas. A ação faz parte do 
______________________________, em vigor desde abril de 2007.  

 
 Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas acima. 
 
A(   ) plano institucional – Plano de Desenvolvimento da Formação 

B(   ) plano estratégico – Plano de Reforço da Educação 

C(   ) plano estratégico – Plano de Desenvolvimento da Educação 

D(   ) planejamento eficaz – Projeto de Ações Pedagógicas da Educação 

E(   ) projeto político – Plano de Desenvolvimento da Educação 

 
22) Assinale a alternativa CORRETA. 

O Projeto Político-Pedagógico deve ser entendido como a própria organização do trabalho 
pedagógico da escola em dois níveis: na organização do trabalho escolar como um todo e na 
organização do trabalho em sala de aula. Nessa perspectiva, a construção do Projeto Político- 
Pedagógico deve ser concebida, segundo Ilma Passos Veiga (2002), a partir dos seguintes 
princípios norteadores: 

 
A(   ) solidariedade, gestão democrática, quantidade, eficiência, eficácia. 

B(   ) humanista, científico, político, cooperativo, democrático. 

C(   ) humanismo, qualidade, liberdade, eficiência, igualdade. 

D(   ) igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática, valorização do magistério. 

E(   ) qualidade, gestão democrática, liberdade, valorização profissional, centralização. 

 
23) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas abaixo. 
 

Todo projeto supõe ______________com o presente e ______________ com o futuro. 

Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período 
de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto 
contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como 
promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994). 

 
A(   ) planejamento – operações  

B(   ) rupturas – certezas  

C(   ) promessas – rupturas  

D(   ) acordos – negociações  

E(   ) rompimento – compromisso  
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24) De acordo com Ilma Passos Veiga (2002), um Projeto Político-Pedagógico de qualidade, quanto 
à sua concepção, deve apresentar as seguintes características: 

 
I. refletir acerca da concepção de educação e sua relação com a sociedade e a escola, 

dispensando uma reflexão sobre o homem a ser formado. 

II. ser um documento, que agrupa planos de ensino e de atividades diversas, encaminhado às 
autoridades educacionais como forma de cumprimento de tarefas burocráticas. 

III. preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os 
conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, estimulando a 
participação de todos no projeto comum e coletivo. 

IV. ser um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de 
alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade. 

V. ser um processo participativo de decisões e explicitar o compromisso com a formação de um 
cidadão responsável, compromissado, crítico e criativo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas II, IV e V são corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas I, III e V são corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas III, IV e V são corretas. 

 
 
25) Atualmente, com o crescimento da autonomia das escolas, aumenta a importância da avaliação 

desta no seu conjunto, feita por ela mesma, haja vista a busca pelo aperfeiçoamento. Na linha do 
Planejamento Participativo, o próprio Projeto Político-Pedagógico tem como uma de suas fases o 
Diagnóstico, que corresponde à Avaliação Institucional e que funciona como um “balanço geral” 
da escola, propiciando a passagem do ideal para a prática. Sobre este assunto, analise as 
afirmativas abaixo. 

 
I. A Avaliação Institucional deve envolver todas as dimensões da escola: Pedagógica, Comunitária 

e Administrativa. 
II. A Avaliação Institucional deve ter seu campo restrito e sua intencionalidade seletiva e punitiva. 
III. É necessário avaliar, além do aluno, também a prática pedagógica e o contexto em que ela se 

insere. 
IV. O caráter da Avaliação Institucional, assim como o da aprendizagem, deve ser formativo e 

emancipatório. 
V. Esta avaliação mais geral e sistemática da escola deve ser articulada com outras, sendo 

importante a criação de dispositivos simples e exequíveis para tal. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(   ) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas I, III e V são corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas II, IV e V são corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas. 
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26) Assinale a alternativa CORRETA. 

 O Projeto Político-Pedagógico expressa a visão de mundo, os valores, os compromissos com a 
vida e a identidade da escola. A avaliação revela as diferentes dimensões de aprendizagem dos 
alunos, auxiliando o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Essa visão relaciona a 
avaliação  e  o  Projeto Político-Pedagógico  como  elementos  constitutivos  do  processo 
ensino-aprendizagem.                                                        

Sendo assim, o entendimento que se tem a respeito de avaliação da aprendizagem numa 
perspectiva inovadora, segundo Ilma Passos (2002), implica: 

    
A(   ) prática avaliativa concebida como julgamento de resultados predeterminados, baseando-se em 

autoridade e respeito unilaterais do professor. 

B(   ) prática classificatória que parece relacionar julgamento à comparação com modelos e o agir à 
atribuição de notas e conceitos. 

C(   ) processo político e instrumento de poder e controle. 

D(   ) processo contínuo verificando os vários estágios do desenvolvimento do aluno. 

E(   ) produto que tem um fim em si mesmo e que está articulado à prova final, exame que determina 
a reprovação ou aprovação para a série seguinte. 

 
 

27) As funções básicas da aprendizagem escolar, segundo Souza (1993), são: 

 
I. servir de instrumento autoritário para disciplinar a relação professor–aluno e a transmissão–

assimilação dos conteúdos. 

II. diagnosticar interesses, necessidades, conhecimentos e/ou habilidades, previstos pelos objetivos 
educacionais propostos, e identificar causas de dificuldades de aprendizagem. 

III. servir de mecanismo de controle de conduta e meio disciplinador do comportamento do aluno, 
restringindo-se a um momento de quantificação, de premiação e castigo. 

IV. retroinformar os resultados alcançados durante ou no final da realização de uma etapa do 
processo ensino-aprendizagem, com vistas ao replanejamento do trabalho com base nas 
informações obtidas. 

V. favorecer o desenvolvimento individual no sentido de estimular o crescimento do aluno, para que 
se conheça melhor e desenvolva a capacidade de autoavaliar-se. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas II, IV e V são corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas III, IV e V são corretas. 
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28) Assinale a alternativa CORRETA. 

 Segundo os PCNs, a avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão contínua 
sobre a sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada de 
aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo 
de aprendizagem individual ou de todo o grupo. Pode-se afirmar que a avaliação deve ser: 

 
A(   ) um instrumento burocrático que regula as atividades de ensino. 

B(   ) um instrumento administrativo burocrático de verificação da aprendizagem. 

C(   ) um instrumento quantitativo de verificação de aprendizagem. 

D(   ) um instrumento de verificação dos conteúdos ministrados. 

E(   ) um instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, dificuldades e possibilidades. 

 
 
29) Assinale a alternativa CORRETA. 

 Segundo os PCNs, as tendências pedagógicas no Brasil deixam evidente a influência dos 
grandes movimentos educacionais internacionais, da mesma forma que expressam as 
especificidades de nossa história política, social e cultural, a cada período em que são 
consideradas. Pode-se identificar na tradição pedagógica brasileira a presença de grandes 
tendências.  São elas: 

 

A(   ) a tradicional, a moderna, a revolucionária  e aquelas com preocupações sociais. 

B(   ) a tradicional, a tecnicista, a moderna e aquelas com preocupação revolucionária. 

C(   ) a tradicional, a renovada, a tecnicista e aquelas com preocupações sociais e políticas. 

D(   ) a tradicional, a revolucionária, a moderna e aquelas com preocupação étnica. 

E(   ) a renovada, a tecnicista, a moderna e aquelas com preocupação política.  
 
 
30) Com a finalidade de conferir ao currículo organicidade, logicidade e coerência, impõe-se a 

necessidade de um enfoque global, interdisciplinar, que rompa as barreiras entre as disciplinas, 
permitindo a passagem de um saber setorizado para um conhecimento integrado. Neste sentido, 
interdisciplinaridade, segundo Fazenda (1993), pode ser entendida como:  

 

I. alternativa pedagógica que se caracteriza pela colaboração existente entre conteúdos de 
diversas disciplinas do currículo, visando a um enriquecimento mútuo. 

II. compatibilização de conteúdos de disciplinas em função de suas eventuais aproximações. 

III. integração de conteúdos em uma mesma disciplina. 

IV. repetição de conteúdos em várias disciplinas objetivando que o aluno os fixe da melhor forma. 

V. forma de superar a visão fragmentada do currículo e a tendência à hierarquização das 
disciplinas, segundo sua suposta maior ou menor importância. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas I e V são corretas.  

B(   ) Somente as afirmativas I, II e V são corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas IV e V são corretas. 
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31) A organização escolar reflete as práticas socioculturais. Para colocá-la a serviço de uma 

educação crítica e formadora da cidadania é preciso haver: 
 
I. interação das diversas culturas, que têm linguagens e identidades próprias, com vistas à 

transformação das relações culturais e sociais. 

II. inserção das diferentes culturas em uma cultura comum, na qual as visões de mundo, dos 
costumes e dos saberes escolares sejam representativas. 

III. estímulo à igualdade de grupos e à capacidade intelectual de todos, por meio da articulação em 
prol da ascensão social. 

IV. destaque às diferenças culturais produzidas historicamente, priorizando os valores e costumes 
dos grupos pouco privilegiados em detrimento da cultura hegemônica.  

 
 Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Somente a afirmativa I é correta. 

B(   ) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  

D(   ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.   

E(   ) Somente a afirmativa II é correta.  

 
 
 
32) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo relativas aos eixos centrais 

do PDE, considerados os pilares para a melhoria da Educação Básica.  
 
(   ) Avaliação.  

(   ) Financiamento.  

(   ) Planejamento e gestão democrática.  

(   ) Formação e valorização de professores.  

(   ) Currículo. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(   ) V – F – V – F – V 

B(   ) F – V – V – V – F 

C(   ) V – V – F – V – F 

D(   ) V – V – V – V – F  

E(   ) F – F – F – F – V 
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33) Em  relação  à  Educação Básica,  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  Lei  

n° 9.394/96 (LDB), prevê, em seu artigo 24, que: 
 
I. a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos 

dias letivos de efetivo trabalho escolar, incluindo o tempo reservado às provas finais. 

II. a escola deverá oferecer estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, 
para os casos de baixo rendimento. 

III. o aluno para ser aprovado deverá ter, no mínimo, setenta e cinco por cento de frequência ou a 
média mínima estipulada no regimento escolar. 

IV. a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos 
dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado às provas finais. 

V. o aluno para ser aprovado deverá ter, no mínimo, setenta e cinco por cento de frequência e a 
média mínima estipulada no regimento escolar. 

 
 Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas II, IV e V são corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I, IV e V são corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas II e III são corretas. 

 
 
 
34) Assinale a alternativa CORRETA. 

 Além de constituir uma exigência formal, contida inclusive na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, o projeto pedagógico revela-se uma necessidade cotidiana das instituições 
educativas e um instrumento eficaz para a implementação de suas ações. Nessa perspectiva, o 
projeto pedagógico caracteriza-se, essencialmente, como:   

  
A(   ) um plano didático-pedagógico, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

como instrumento regulador das atividades.  

B(   ) um recurso focado na gestão administrativo-financeira e centralizado na função do gestor 
escolar. 

C(   ) um referencial que exprime as exigências da sociedade, das autoridades governamentais e da 
comunidade local, construído diretamente por esses agentes.  

D(   ) um plano administrativo para cumprir as exigências burocráticas. 

E(   ) um documento que se reflete no currículo da escola, construído e vivenciado por todos os 
envolvidos no processo educativo, que busca rumo, ação intencional e compromisso coletivo. 
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35) Assinale a alternativa CORRETA. 

 Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, os temas transversais devem ser trabalhados 
pelos professores com seus alunos, independentemente das disciplinas nas quais são 
especializados. Consideremos o tema ÉTICA. Os juízos éticos só podem ser fundamentados em 
acordos relativamente limitados e dinâmicos, definidos pelos grupos sociais. Um desses acordos 
aceitos por grande parte dos Estados modernos é a Declaração dos Direitos do Homem, da qual 
o Brasil é signatário. Dadas as suas características, tais acordos são insuficientes e, por isso 
mesmo: 

 
A(   ) insuficientes para ordenar as condutas das pessoas e dos governos, sendo preciso que a ética 

seja fundamentada em alguma verdade sólida admitida pela grande maioria. 

B(   ) devem ser discutidos com os alunos, tal como as questões relativas a direitos e deveres, com 
vistas a prepará-los para as inevitáveis controvérsias éticas. 

C(   ) devem ser substituídos por juízos decorrentes de enunciados científicos, em particular das 
ciências humanas, pois essas apresentam juízos aceitáveis por todos. 

D(   ) devem ser sistematicamente ensinados para serem memorizados e utilizados no momento 
adequado.  

E(   ) podem ser relativizados e somente eventualmente lembrados em sala de aula. 

 
 
36) O Decreto n° 6.095, de 24 de abril de 2007, estabelece diretrizes para o processo de integração 

de instituições federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, no âmbito da Rede Federal de Educação 
Tecnológica. No seu § 2°,  no plano acadêmico, o projeto de PDI integrado deverá orientar-se 
aos seguintes objetivos: 

 
I. ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente em cursos e programas 

integrados ao ensino regular.  

II. ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o 
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de 
escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica.  

III. ofertar, no âmbito do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, cursos e programas de 
formação inicial e continuada de trabalhadores, e de educação profissional e técnica de nível 
médio.  

IV. realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade.  

V. desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação 
profissional e tecnológica, em articulação com o setor produtivo e os segmentos sociais, e com 
ênfase na difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos.  

 
 Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Somente a afirmativa III é correta. 

B(   ) Somente as afirmativas II e V são corretas. 

C(   ) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

E(   ) Somente a afirmativa V é correta. 
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37)  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 (LDB), prevê a participação 
das instituições de ensino e do corpo docente na elaboração da proposta pedagógica da escola.  

Nesse sentido: 

I.   Os profissionais da educação deverão participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino. 

II.   Os profissionais da educação deverão elaborar plano de trabalho, sem se preocupar com a sua 
vinculação à proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 

III.   Os profissionais da educação deverão elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino. 

IV.   Os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta 
pedagógica. 

V.   O corpo docente deverá executar a proposta pedagógica definida pela escola. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 

A(  ) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

D(  ) Somente as afirmativas I e V são corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
 
 
38) Assinale a alternativa CORRETA. 

 Conhecimento escolar e experiência de aprendizagem representam os dois sentidos mais usuais 
da palavra “currículo”. As duas concepções revelam ênfases diferentes nos aspectos 
mencionados. Pode-se dizer que todo currículo envolve apresentação de conhecimentos e inclui 
um conjunto de experiências de aprendizagem que visam a favorecer a assimilação e a 
reconstrução desses conhecimentos. Um currículo voltado para a transformação social e que 
deve se traduzir em propostas de intervenção na realidade precisa ser entendido como: 

  
A(   ) formação de hábitos, atitudes, habilidades, valores e convicções necessários a uma cidadania 

consciente, traduzidos nas disciplinas escolares. 

B(   )  síntese de atividades a serem vivenciadas pelos alunos durante um ano letivo. 

C(   ) rol de disciplinas com os seus conteúdos organizados sequencialmente em termos lógicos. 

D(   ) síntese de elementos culturais que compõem uma proposta educativa, organizada pelos 
professores. 

E(   ) instrumento utilizado para desenvolver os processos de conservação, transformação e 
renovação dos conhecimentos historicamente acumulados. 
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39) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo, segundo a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 (LDBN), na qual os estabelecimentos 
de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência 
de: 

 
(   ) elaborar e executar sua proposta pedagógica. 
(   ) administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. 
(   ) prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 
(   ) negociar com a comunidade os dias letivos e as horas-aula para definir o padrão mínimo de 

calendário escolar. 
(   ) zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente.       
 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) V – F – F – V – F  
B(   ) V – V – F –V – V  
C(   ) F – V – V – V – F  
D(   ) V – V – V – F – V  
E(   ) F – F – V – F – V  
 
 

40) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 (LDB),  no seu 
artigo 32, o Ensino Fundamental terá como finalidade a formação básica do cidadão mediante: 

I.   o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conheci-
mentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 

II.   a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade. 

III.   o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo.  

IV.   a inclusão de pelo menos quatro horas diárias de efetivo trabalho em sala de aula na jornada 
escolar. 

V.   a obrigatoriedade de implantação dos ciclos aos sistemas de ensino. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(  ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas. 
B(  ) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas. 
C(  ) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas. 
D(  ) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
E(  ) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas. 
 
 
 
 

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 
 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
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