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A interpretação das questões é parte integrante da prova, não  �
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Não destaque folhas da prova. �
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Conhecimentos Gerais (15 questões)

Português (5 questões)

Texto

Pode haver discussões burras sobre inteligência? Sim. 
Elas são mais comuns que discussões profanas sobre 
religião. Recentemente, quem levantou mais uma 
dessas tertúlias estéreis foi James Watson, um dos 
ganhadores do Nobel de medicina em 1962, quando 
afirmou: “A inteligência dos africanos não é a mesma 
que a nossa.” Depois desculpou-se, mas era tarde. Foi 
aposentado compulsoriamente da instituição de pes-
quisa a que pertencia.

Seguiu-se então o falso debate sobre se uma raça é 
mais inteligente do que outra, quando tudo o que se 
queria discutir era se ainda era possível, no mundo 
politicamente correto de hoje, fazer esse tipo de 
comparação. Não é. Até porque não se chega a lugar 
algum. Como e em que direção podem avançar as 
discussões sobre inteligência? As mais ponderadas e 
surpreendentes respostas vêm dos neodarwinistas, os 
sucessores intelectuais de Charles Darwin (1809-1882).

Eles avançam porque superaram a questão de quem é 
mais inteligente para se dedicar a mapear por que as 
inteligências diferem entre si. Os neodarwinistas par-
tem do pressuposto correto de que pode haver maior 
variação entre pessoas de uma mesma raça do que 
entre pessoas de raças diferentes.

Enterrada a comparação entre raças, pode-se tranqüi-
lamente focar em comparar como povos diferentes 
desenvolveram inteligências diferentes. Para os neo-
darwinistas, isso significa estudar como a evolução 
humana trabalhou sobre propriedades físicas e quí-
micas do cérebro humano em cada etapa e em cada 
nicho onde populações se isolaram através de eras. 
Nesse contexto puramente científico, a frase de Watson 
não deveria causar nenhum furor. Mas, como se sabe, 
as discussões sobre inteligência tendem a ser burras.

Adaptado de: Pense bem antes… Veja (São Paulo): n. 45, p. 124, 14 
nov. 2007.

Numere os termos (sublinhados no primeiro pará-1. 
grafo do texto) de acordo com a classificação sintática.

Classificação sintática

SujeitoI. 
Predicado nominalII. 
Objeto diretoIII. 
Complemento nominalIV. 

Termos

( ) de pesquisa
( ) mais uma dessas tertúlias estéreis
( ) a inteligência dos africanos
( ) são mais comuns que discussões profanas 

sobre religião

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
 correta de cima para baixo.

( ) I, IV, III, II.a. 
( ) II, III, I, IV.b. 
( ) III, IV, II, I.c. 
( X ) IV, III, I, II.d. 
( ) IV, III, II, I.e. 

Assinale a alternativa 2. correta quanto à regência 
verbal e nominal, segundo a norma culta da Língua 
Portuguesa.

( ) O Nobel é um prêmio que todos os cientistas a. 
aspiram.

( ) O problema – discussão sobre inteligência – b. 
resultou na polêmica que o texto se referiu.

( ) Sabendo que afirmações racistas implicam na c. 
rejeição das pessoas que lhes emitem, alguns 
cientistas se recusam a comparar raças.

( ) Em contextos científicos, prefere-se mais a d. 
estudar as causas do que a fazer discussões 
estéreis.

( X ) Os estudos dos neodarwinistas visam a des-e. 
cobrir por que as inteligências diferem tanto 
entre pessoas da mesma raça.
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Considere as afirmativas abaixo sobre a grafia das 3. 
palavras destacadas na oração:

“Eles avançam porque superaram a questão de quem 
é mais inteligente para se dedicar a mapear por que 
as inteligências diferem entre si.”

O vocábulo I. porque (escrito junto e sem 
acento) é uma conjunção explicativa que liga 
a segunda oração à primeira, expressando 
idéia de explicação.
Em II. por que (escrito separado e sem acento) o 
por é preposição e o que é pronome relativo, 
substituindo a palavra “questão”.
O vocábulo III. por que (escrito separado e sem 
acento) introduz uma oração interrogativa 
indireta que, no exemplo acima, significa: Por 
que as inteligências diferem entre si?

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente I está correta.a. 
( ) Somente I e II estão corretas.b. 
( X ) Somente I e III estão corretas.c. 
( ) Somente II e III estão corretas.d. 
( ) As afirmativas I, II e III estão corretas.e. 

Dada a frase abaixo, assinale a alternativa 4. correta.

“Os neodarwinistas partem do pressuposto correto de 
que pode haver maior variação entre pessoas de uma 
mesma raça do que entre pessoas de raças diferentes.”

A palavra destacada pode ser substituída, sem alterar 
o sentido do texto, por:

( X ) princípioa. 
( ) regulamentob. 
( ) condicionamentoc. 
( ) teoremad. 
( ) ditadoe. 

Assinale a alternativa 5. correta quanto à concor-
dância verbal e nominal em relação aos pronomes de 
tratamento empregados na redação oficial.

( ) Recebei Vossa Magnificência nosso protesto a. 
de consideração.

( X ) Vossa Senhoria não entendeu minha declara-b. 
ção sobre os diferentes tipos de inteligência.

( ) Vossa Excelência tendes sido mal informa-c. 
dos sobre as pesquisas desenvolvidas na 
instituição.

( ) Informo a V. Sa. de que vossas observações d. 
serão levadas em consideração no relatório 
final.

( ) Vossa Eminência sereis oportunamente infor-e. 
mado dos resultados.

Atualidades (5 questões)

Assinale a alternativa que indica o fato histórico 6. 
que pode ser apontado entre as conseqüências da 
Segunda Guerra Mundial.

( X ) A “Guerra Fria”.a. 
( ) A “Guerra do Ópio”.b. 
( ) O surgimento da “Liga das Nações”.c. 
( ) A invasão da Polônia pelas tropas alemãs.d. 
( ) A fundação do partido nacional dos trabalha-e. 

dores alemães (nazista).

Mahatma Gandhi, na luta contra o domínio inglês, 7. 
adotou como estratégia a desobediência, o não paga-
mento de impostos e o boicote aos produtos ingleses.

Gandhi é o grande herói da independência do(a):

( ) Israel.a. 
( ) Butão.b. 
( X ) Índia.c. 
( ) Indonésia.d. 
( ) Afeganistão.e. 
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Em 2 de dezembro de 1945, realizaram-se eleições 8. 
no Brasil. Assinale a alternativa que indica o candidato 
eleito, o primeiro após o longo governo de Getúlio 
Vargas.

( ) Plínio Salgado.a. 
( ) Carlos Lacerda.b. 
( ) Jânio da Silva Quadros.c. 
( ) Brigadeiro Eduardo Gomes.d. 
( X ) General Eurico Gaspar Dutra.e. 

O grito de “Diretas Já” ecoou em um famoso comí-9. 
cio ocorrido em São Paulo em 1985. O objetivo dos 
líderes que participaram deste comício era:

( ) A renúncia do Presidente Jânio Quadros.a. 
( ) A renúncia do Presidente Fernando Collor de b. 

Mello.
( X ) A realização de eleições diretas para presi-c. 

dente da República, uma vez que os presiden-
tes eram eleitos indiretamente.

( ) A deposição do Marechal Humberto de d. 
Alencar Castello Branco e a eleição de um 
novo presidente.

( ) A volta do sistema de eleições para os cargos e. 
do executivo e legislativo, até então escolhi-
dos – de acordo com o critério de antiguidade- 
por uma junta militar.

Assinale a alternativa que completa a frase.10. 

Em 1985, Gorbachev assumiu o poder na URSS com 
o firme objetivo de reformar para recuperar o país. As 
reformas de Gorbachev iniciaram um processo liberali-
zante, cuja conseqüência foi:

( ) O início da Guerra Fria.a. 
( ) A invasão do Afeganistão pelas tropas b. 

soviéticas.
( ) O fortalecimento da União Soviética e do c. 

Pacto de Varsóvia.
( ) A invasão da Mongólia pela URSS para estan-d. 

car o nacionalismo local.
( X ) Os movimentos autonomistas de países que e. 

formavam o bloco soviético e o fim da URSS.

Informática (3 questões)

Assinale a alternativa que contém exclusivamente 11. 
tipos de memória não-voláteis, ou seja, que não pre-
cisam estar energizadas para manter o seu conteúdo 
armazenado.

( ) Memória ROM; memória a. cache; disco rígido.
( ) Memória RAM; memória ROM; disco rígido.b. 
( ) Memória RAM; disco flexível (disquete); c. 

CD-ROM.
( X ) Memória d. flash; memória ROM; disco flexível 

(disquete).
( ) Memória e. flash; memória cache; CD-ROM.

A respeito dos campos presentes em mensagens 12. 
de e-mail, é correto afirmar:

( ) O campo de assunto (a. subject) de uma men-
sagem de e-mail pode conter no máximo 32 
caracteres.

( X ) O campo ‘CCO’ de uma mensagem de e-mail b. 
indica endereços que receberão cópia da 
mensagem, sem que sejam revelados para os 
demais destinatários da mensagem.

( ) O campo de assunto (c. subject) de uma mensa-
gem de e-mail não pode conter caracteres de 
pontuação.

( ) O campo ‘CC’ de uma mensagem de e-mail d. 
indica endereços que receberão cópia da 
mensagem e das respostas enviadas a esta 
mensagem.

( ) O campo ‘Para’ (‘To’) de uma mensagem e. 
de e-mail pode conter no máximo oito 
destinatários.
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Assinale a alternativa 13. correta.

Suponha que você deseja selecionar toda uma linha 
de texto de um documento do Microsoft Word, e que 
o cursor está posicionado no início da linha. Quais as 
teclas de um teclado padrão ABNT que efetuam essa 
seleção?

Nas alternativas, considere que o sinal ‘+’ indica que as 
teclas serão pressionadas simultaneamente.

( X ) [Shift] + [End].a. 
( ) [Ctrl] + [End].b. 
( ) [Shift] + seta para a direita.c. 
( ) [Ctrl] + seta para a direita.d. 
( ) [Ctrl] + [Shift] + [End]. e. 

Legislação (2 questões)

Nos termos da Constituição Federal de 1988, é 14. 
considerado um direito político:

( ) A moradia.a. 
( ) O trabalho.b. 
( ) A Nacionalidade.c. 
( X ) O alistamento eleitoral.d. 
( ) Direito de resposta, proporcional ao agravo. e. 

De acordo com a Lei municipal 1.069/1991, o 15. 
reingresso no serviço público de funcionário, com res-
sarcimento dos prejuízos resultantes do afastamento, 
em decorrência de decisão administrativa ou judicial, 
denomina-se:

( ) Transferência.a. 
( X ) Reintegração.b. 
( ) Recondução.c. 
( ) Remoção.d. 
( ) Reversão.e. 
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Conhecimentos Específicos (15 questões)

A questão teórico-metodológica no ensino da 16. 
Geografia é, hoje, de fundamental importância na 
escola básica. Nesse sentido, assinale a alternativa que 
contempla a perspectiva mais crítica:

( ) A escola deve contribuir para a reprodução a. 
das diferenças sociais engendradas pela socie-
dade capitalista.

( ) A reprodução de um modelo de socie-b. 
dade historicamente determinado desde a 
Revolução Francesa.

( ) A Geografia é um instrumento cujo rigor cien-c. 
tífico deve compartimentar a realidade e privi-
legiar o natural.

( ) A preocupação mais recente da Geografia é d. 
manter o estudo sobre o homem abstrato e 
ignorar a reflexão.

( X ) A possibilidade de o professor e de o aluno e. 
tornarem-se sujeitos do processo ensino-
aprendizagem.

Refletir sobre a nossa prática enquanto professo-17. 
res de Geografia é necessário e de grande importância. 
As alternativas abaixo apresentam o cotidiano do pro-
fessor empenhado num trabalho comprometido com 
a sociedade em que está inserido. Uma delas, porém, 
foge a esse comprometimento. Assinale-a.

( ) Refletir sobre a neutralidade própria e natural a. 
do cotidiano de cada professor.

( ) Refletir sobre os dilemas com que nos defron-b. 
tamos enquanto professores de Geografia.

( ) Refletir continuamente sobre a nossa prá-c. 
tica e analisar nossa rotina de trabalho 
cotidianamente.

( X ) Refletir sobre a concepção de totalidade que d. 
se refere ao estudo da soma parcelizada dos 
aspectos físicos, humanos e econômicos.

( ) Refletir sobre a escola, ainda encarada como e. 
uma coisa muito natural e difusora dos conhe-
cimentos necessários à formação do cidadão.

A frase abaixo, extraída do livro “18. Pesquisa e 
Construção do Conhecimento: metodologia científica no 
caminho de Habermas”, de Pedro Demo, mostra que a 
construção do conhecimento é o grande diferencial 
na formação dos cidadãos.

”Aprender a aprender e saber pensar, para intervir de 
modo inovador”. 

Assinale a alternativa que não corresponde ao 
exposto acima.

( ) O manejo e a produção de conhecimento a. 
constituem a mais decisiva oportunidade de 
desenvolvimento.

( X ) A qualidade do aluno na atualidade deve ser b. 
conseguida por treinamentos, ensinos repro-
dutivos e aprendizagens subalternas.

( ) Em termos de instrumentação, parece evi-c. 
dente que a construção do conhecimento 
é a arma primordial da equalização de 
oportunidades.

( ) A economia, hoje globalizada, depende d. 
sobremaneira da educação de qualidade, ou 
do conhecimento, a grande matéria-prima da 
Terceira Revolução Tecnológica.

( ) A relevância do conhecimento coloca a ques-e. 
tão da necessidade de atualização constante 
como algo necessário para o futuro de uma 
sociedade.
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Sobre as relações espaciais, é 20. incorreto afirmar:

( ) As relações espaciais topológicas são consi-a. 
deradas as mais importantes, pois delas deri-
vam posteriormente as relações projetivas e 
euclidianas.

( X ) A evolução da forma de apreensão do espaço b. 
pela criança segue três etapas essenciais, ini-
ciando pelo espaço concebido, passando pelo 
percebido e terminando no vivido.

( ) Vizinhança, separação, ordem ou sucessão, c. 
envolvimento ou fechamento, continuidade 
ou contínuo são as primeiras relações espa-
ciais a serem trabalhadas e incluem-se nas 
topológicas.

( ) Direita e esquerda, frente e atrás, em cima e d. 
embaixo e ao lado de são noções fundamen-
tais nas relações projetivas, ou seja, servem 
para situar objetos ou elementos de um 
mesmo objeto, um em relação ao outro.

( ) O sistema de coordenadas é o ponto de che-e. 
gada de toda a construção do espaço de rela-
ções euclidiano que têm como base a noção 
de distância e permitem situar os objetos uns 
em relação aos outros.

Leia o texto abaixo.21. 

“É um conjunto indissociável, solidário e também con-
traditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, 
não considerados isoladamente, mas como um quadro 
único na qual a história se dá. No começo era a natureza 
selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo 
da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, 
objetos técnicos, mecanizados e depois, cibernéticos, 
fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar 
como uma máquina”.

Esse conceito de Milton Santos refere-se a(o):

( ) modo de produçãoa. 
( ) ambiente naturalb. 
( X ) espaço geográficoc. 
( ) revolução tecnológicad. 
( ) coordenadas geográficase. 

Leia o texto abaixo.19. 

“Cada lugar é sempre uma fração do espaço totalidade 
e dos diferentes tempos, portanto, na busca da compre-
ensão dos lugares há necessariamente o trânsito pela 
totalidade”

CASTROGIOVANNI, Antônio C. (org); CALLAI, Helena C.; KAERCHER, 
Nestor A. Ensino de Geografia: práticas e textualizações no coti-
diano. Ed. Mediação: Porto Alegre, 2.ed, 2002.

A alternativa que melhor se refere ao enunciado acima 
é:

( ) O lugar é o ambiente que hoje não apresenta a. 
relações diretas ou influências com outros 
lugares e que se mantém auto-suficiente 
como foram as áreas habitadas pelos povos 
primitivos.

( ) O lugar refere-se tão somente à percepção b. 
dos elementos da natureza que caracterizam 
uma área definida do espaço geográfico.

( ) O estudo do lugar vivenciado pelos educan-c. 
dos deve ficar bem longe de movimentos 
mais amplos ou leis mundiais que comandam 
a economia globalizada.

( ) O estudo do lugar refere-se ao espaço vivido d. 
e construído pelos deslocamentos da criança 
como rastejar, engatinhar, andar e procurar 
além da estruturação das relações de próximo, 
dentro, fora, acima, etc.

( X ) O lugar é formado por uma identidade; por-e. 
tanto, o estudo dos lugares deve contemplar 
a compreensão das estruturas, das idéias, dos 
sentimentos, das paisagens que ali existem, 
com os quais os alunos estão envolvidos ou 
que se envolvem.



Município de Balneário Camboriú

 Página 9

O professor tem, em cada ano letivo, o programa 23. 
de Geografia a ser ministrado aos alunos. Para tal o 
professor terá que considerar alguns elementos didáti-
cos que deverão fazer parte do seu dia-a-dia. Assinale 
a alternativa incorreta, em relação ao exposto acima.

( ) O processo de ensino-aprendizagem supõe a. 
um determinado conteúdo e certos méto-
dos necessários para que o aluno, a partir do 
senso comum, construa o seu conhecimento, 
ou aprenda a pensar.

( ) A relação entre professor e aluno se dá a partir b. 
de posições diferenciadas, pois o professor 
continua sendo professor e é o responsá-
vel pelo planejamento e desenvolvimento 
das atividades, criando as condições para a 
aprendizagem.

( ) O aluno precisa assumir o papel de querer c. 
aprender, ter perguntas a fazer, e não esperar 
simplesmente que o professor fique falando. 
Por outro lado, o professor precisa ter clareza 
do processo pedagógico, ou seja, deve conhe-
cer os conteúdos.

( X ) A escala de análise é um critério importante d. 
na Geografia, porém o trânsito ou fluxo nos 
vários níveis ou dimensões resulta em explica-
ções simplistas que deixam de lado a natureza 
que, além de condicionar, é determinante do 
que o homem pode ou não fazer.

( ) A Geografia deve fazer o estudo e a interpre-e. 
tação da materialização física da vida, concre-
tizada na realidade, a partir da análise espacial, 
sem se limitar a aparência, considerando o 
que, o por que, o para que, o para quem e o 
como.

A figura abaixo mostra algumas das categorias da 22. 
Geografia.

Analisando cada uma delas, não é possível afirmar que:

( X ) O conhecimento do espaço geográfico deve a. 
ser buscado através dos recortes analíticos 
como os apresentados pela figura.

( ) O espaço geográfico deve ser pensado como b. 
um todo uno e múltiplo, aberto a múltiplas 
conexões que se expressam através dos dife-
rentes conceitos.

( ) A figura sugere que as paisagens contêm c. 
territórios que contêm lugares que contêm 
ambientes, valendo, para cada um, todas as 
conexões possíveis.

( ) Esta representação é elaborada para de expres-d. 
sar a concepção de que o espaço geográfico 
pode ser lido através do conceito de paisagem 
e/ou território, e/ou lugar, e/ou ambiente.

( ) A natureza possuída pelo homem transfigu-e. 
ra-se , adquire uma outra dimensão, quando 
se aprofundam os estudos das diferentes cate-
gorias, como as mostradas pela figura.
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Assinale a alternativa 26. correta em relação a organi-
zação escolar por disciplinas.

( ) A disciplina isolada é suficiente para organizar a. 
o fazer escolar, pois ela é uma ‘categoria orga-
nizadora dentro do conhecimento científico’.

( ) O currículo escolar deve se estruturar em dis-b. 
ciplinas isoladas, atendendo às diversas áreas 
do conhecimento.

( ) A organização em disciplinas independentes c. 
responde melhor à diversidade das áreas do 
conhecimento.

( X ) A organização escolar por disciplina não é d. 
capaz de fornecer uma visão abrangente da 
totalidade, afinal ‘noção alguma é restrita a 
um único campo disciplinar’.

( ) A fronteira entre as disciplinas é fundamental e. 
como elemento organizador do currículo 
escolar, pois cada uma delas é capaz de expli-
car a totalidade.

De forma bem resumida podemos dizer que a 24. 
Cartografia é uma ciência, uma arte e uma técnica cuja 
figura cartográfica (mapa, carta ou planta) oferece 
a compreensão espacial dos diferentes fenômenos. 
Na atualidade, essa figura cartográfica é importante. 
Sobre ela não podemos afirmar:

( ) O fundamental no ensino de Geografia é que a. 
o aluno/cidadão aprenda a fazer uma leitura 
crítica da representação cartográfica.

( ) “A confecção de uma carta implica certo b. 
domínio político e matemático do espaço 
representado, e é um instrumento de poder...”

( X ) As superfícies curvas ou esféricas da Terra c. 
encontraram suas representações exatas nas 
projeções cartográficas que utilizaram técni-
cas e recursos matemáticos para erradicar as 
deformações dessas representações.

( ) O mapa serve como instrumento de conhe-d. 
cimento, domínio e controle de um territó-
rio, tanto para o uso cotidiano como para o 
científico.

( ) A confecção de um mapa envolve o conhe-e. 
cimento físico e social do território e deve 
conter título, legenda, escala, letreiro, além de 
depender de uma projeção.

A proposta de Piaget para a representação do 25. 
espaço continua fundamental. Considere a represen-
tação do espaço sob a ótica piagetiana e assinale a 
alternativa incorreta.

( X ) A representação do espaço deve partir de a. 
produtos prontos, acabados e veiculados em 
diferentes materiais didáticos.

( ) O aluno deve construir o conceito de mapa e b. 
precisa se dar conta de como é produzido.

( ) O domínio das relações espaciais euclidianas c. 
e projetivas é imprescindível ao educando.

( ) A afetividade e a socialização do conhe-d. 
cimento têm importância nas relações de 
aprendizagem.

( ) A reflexão a respeito das respostas erradas da e. 
criança permite conhecer o seu pensamento.
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Analise o texto abaixo.28. 

“Como estamos concebendo, então, a palavra currículo 
neste texto? [...] Currículo associa-se, assim, ao conjunto 
de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções 
educativas.

Cabe destacar que a palavra currículo tem sido tam-
bém utilizada para indicar efeitos alcançados na escola, 
que não estão explicitados nos planos e nas propostas, 
não sendo sempre, por isso, claramente percebidos pela 
comunidade escolar. Trata-se do chamado currículo 
oculto, que envolve, dominantemente, atitudes e valores 
transmitidos, subliminarmente, pelas relações sociais e 
pelas rotinas do cotidiano escolar.

Fazem parte do currículo oculto, assim, rituais e 
práticas, relações hierárquicas, regras e procedimen-
tos, modos de organizar o espaço e o tempo na escola, 
modos de distribuir os alunos por grupamentos e turmas, 
mensagens implícitas nas falas dos(as) professores(as) e 
nos livros didáticos.”

MOREIRA, A. F. e CANDAU, V. Currículo, Conhecimento e Cultura IN: 
Indagações sobre Currículo, MEC, 2007

A análise do texto permite concluir que:

“Currículo oculto” se constitui num conjunto de I. 
normas, regras que não estão explicitados nos 
programas escolares, mas que fazem parte da 
cultura escolar pelos valores e atitudes transmi-
tidas pelas relações sociais.
Os autores entendem a expressão currículo II. 
como sendo apenas os conteúdos discutidos e 
apresentados por cada disciplina escolar, não 
se constituindo em currículo aquelas ações 
que fazem parte das relações humanas fora da 
escola, por exemplo.
Para os autores, o currículo oculto não deve fazer III. 
parte da cultura escolar, pois este se constitui em 
práticas desenvolvidas fora da escola.

“Currículo da mídia” e “currículo da prisão”, como IV. 
exemplos de “currículo oculto”, correspondem a 
um conjunto de ações com objetivos educativos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) I e IIa. 
( ) I e IIIb. 
( X ) I e IVc. 
( ) II e IIId. 
( ) II e IVe. 

Analise o texto abaixo sobre avaliação da 27. 
aprendizagem.

“Avaliar é um processo em que realizar provas e testes, 
atribuir notas ou conceitos é apenas parte do todo. A 
avaliação é uma atividade orientada para o futuro. 
Avalia-se para tentar manter ou melhorar nossa atuação 
futura. Essa é a base da distinção entre medir e avaliar. 
Medir refere-se ao presente e ao passado e visa obter 
informações a respeito do progresso efetuado pelos estu-
dantes. Avaliar refere-se à reflexão sobre as informações 
obtidas com vistas a planejar o futuro. Portanto, medir 
não é avaliar, ainda que o medir faça parte do processo 
de avaliação. ‘Avaliar a aprendizagem do estudante não 
começa e muito menos termina quando atribuímos uma 
nota à aprendizagem’. ”

FERNANDES, C. O. e FREITAS, L. C. Currículo e Avaliação 
IN: Indagações sobre Currículo, MEC, 2007

A partir do texto podemos depreender que:

( ) Para os autores, a avaliação deve ser trans-a. 
formada em um conceito ou nota, pois esta 
é uma forma já internalizada na escola e na 
sociedade.

( ) Os autores defendem a concepção prevale-b. 
cente no senso comum, de que avaliar é atri-
buir uma valoração.

( ) Para os autores, a escola, atualmente, executa c. 
uma avaliação como processo; portanto, já 
realizam um procedimento avaliativo que não 
apenas quantifica.

( ) Ao afirmar que “avaliar é apenas parte d. 
de um processo” os autores reafirmam o 
senso comum existente nas escolas sobre a 
avaliação.

( X ) Avaliar é um processo que não deve ser resu-e. 
mido a uma quantificação, a uma medição do 
saber apreendido pelo aluno, através de pro-
vas ou testes.
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Os atuais marcos legais para oferta do ensino 30. 
médio, consubstanciados na Lei de Diretrizes e Bases   
da Educação Nacional (no 9394/96), representam um 
divisor na construção da identidade da terceira etapa 
da educação básica brasileira. 

Dois aspectos merecem destaque: o primeiro diz 
respeito às finalidades atribuídas ao ensino médio: o 
aprimoramento do educando como ser humano, sua 
formação ética, desenvolvimento de sua autonomia 
intelectual e de seu pensamento crítico, sua prepara-
ção para o mundo do trabalho e o desenvolvimento 
de competências para continuar seu aprendizado 
(Art. 35). O segundo propõe a organização curricu-
lar com os seguintes componentes: base nacional 
comum e por uma parte diversificada (Art. 26).

A partir do texto, podemos depreender que:

Apesar da possibilidade de flexibilizar o I. 
currículo escolar, a maioria das instituições 
escolares mantêm uma organização rígida, 
fundamentada na disciplina, com pouca 
possibilidade de o aluno montar seu próprio 
currículo.
Os dois aspectos nos marcos legais citados II. 
no texto acima não possibilitam uma aber-
tura para a superação da disciplinaridade, 
ou seja, para a busca de uma construção 
interdisciplinar.
A parte diversificada deve buscar a construção III. 
de um currículo que valorize as especificida-
des regionais e locais, constituindo-se em 25% 
do currículo.
A participação de docentes, alunos e família IV. 
na construção do currículo escolar é uma 
realidade presente na maioria das institui-
ções escolares, o que aumenta o compro-
misso destes segmentos com o processo de 
aprendizagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) I e IIa. 
( X ) I e IIIb. 
( ) II e IIIc. 
( ) II e IVd. 
( ) III e IVe. 

Leia o texto abaixo.29. 

“Estudar o município é importante e necessário para o 
aluno, na medida em que ele está vivendo. Ali estão o 
espaço e o tempo delimitados, permitindo que se faça a 
análise de todos os aspectos da complexidade do lugar”.

Callai e Zarth, IN: CASTROGIOVANI, A. C. et al. Geografia em Sala de 
Aula, Porto Alegre : AGB, 1998, p. 11.

Analise as proposições abaixo.

O estudo do lugar permite ao aluno compre-I. 
ender, numa escala pequena, as relações entre 
este e o espaço global, o que viabiliza uma 
análise mais complexa das relações.
Para os autores, a análise do lugar apresenta II. 
as circunstâncias políticas, econômicas e 
sociais do mundo global, o que permite, a par-
tir dele, se compreender os fenômenos numa 
escala de análise mais ampla.
A totalidade só pode ser observada quando III. 
percebemos o espaço mais amplo, ou seja, 
quando analisamos o espaço mundial, pois 
só assim temos a compreensão do todo, 
enquanto que a análise do lugar nos permite 
apenas compreender a parte e não o todo.
Deve-se, segundo os autores, perder de vista IV. 

“a dimensão de outras escalas de análise” onde 
não existe a necessidade de se articular o local 
e o global, mesmo que se esteja estudando o 
espaço do município.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( X ) I e IIa. 
( ) I e IIIb. 
( ) II e IIIc. 
( ) II e IVd. 
( ) III e IVe. 
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