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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material 
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova; 
 O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Rebelde do Sul – Entre bares e livrarias, passeie 
pelos locais favoritos de Paulo Leminski, o 

poeta que é a cara de Curitiba 
 

Paulo Leminski é o “cachorro louco”, o “ex-
estranho”, a “besta dos pinheirais” da literatura 
brasileira. Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o 
colega e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e 
bares da cidade até 1989, ano de sua morte. Por 
beber de fontes tão distintas como o concretismo e 
a poesia japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano. Em 2013 sua obra completa foi 
relançada. Virou best-seller. Desde então, inspirou 
um roteiro oficial pela capital paranaense, onde as 
pessoas ainda se lembram dele apenas como 
“Paulo”. 

“Meu pai era da rua, circulava muito”, conta 
Aurea Leminski, filha do autor. Talvez por isso, está 
na memória de bares como o Bife Sujo e o Bar do 
Stuart, onde era visto usando guardanapos como 
rascunho. Quem recorda é Orlando Azevedo, 
fotógrafo português radicado em Curitiba, que ainda 
guarda uma das “relíquias” consigo. No início dos 
anos 70, Orlando era membro da banda A Chave, 
com quem o poeta colaborou em mais de uma 
ocasião. “Nessa época, Paulo ainda gostava de 
rock” brinca Azevedo, “depois ele conheceu 
Gilberto Gil, Caetano Veloso, e só ouvia MPB.” 

Aurea lembra que a casa da família, no 
bairro Pilarzinho, era o famoso “guruato da 
marginalia” dos anos 1970, onde o autor recebia 
toda a intelectualidade curitibana. Foi essa fama 
que atraiu, certa vez, um jovem Caetano, ao lado 
da também cantora Gal Costa, curiosos atrás do tal 
guru. O encontro rendeu frutos, como a letra da 
canção “Verdura”, escrita por Paulo. 

O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). O 
interesse pela cultura oriental, manifestado nos 
haicais de Distraídos Venceremos (1987), por 
exemplo, foi desenvolvido pelo contato com as 
artes marciais: Leminski era faixa preta em judô, 
que praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 

O poeta saiu pouco de Curitiba. Dizia que 
“pinheiro não se transplanta”. Hoje, é um ícone da 
cidade, homenageado até mesmo em grafites. Nos 
muros do centro e do Largo da Ordem, ainda estão 
plantadas as raízes profundas de sua arte marginal.  
Fonte: Revista Vamos/LATAM, Janeiro de 2018, páginas 30 e 31.  

 
 
 
 

01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 
(A) A casa de Paulo Leminski era um ponto de 
encontro de artistas e o poeta recebia até cantores 
famosos como Caetano Veloso e Gal Costa. 
(B) Paulo Leminski era um poeta recluso, que 
não saia muito de sua casa e nem de sua cidade, 
Curitiba.  
(C) O poeta Paulo Leminski não seguia uma 
determinada estética e sua inspiração vinha de 
fontes distintas como o concretismo e os haicais 
japoneses. 
(D) Vários estabelecimentos, públicos e 
privados, que o poeta frequentava ainda funcionam 
em Curitiba. 
(E) O poeta Paulo Leminski também se 
interessava por esportes e por música.  
 
02) Assinale a alternativa correta de acordo com 
o seguinte trecho: “Por beber de fontes tão 
distintas como o concretismo e a poesia 
japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano”: 
 
(A) O poeta Paulo Leminski negava suas raízes 
curitibanas. 
(B) A poesia de Paulo Leminski é criticada pelo 
uso de uma linguagem informal na escrita e 
caracterizada como uma arte marginal. 
(C) Paulo Leminski falava do jeito curitibano e 
reproduzia esta variedade geográfica em sua 
escrita.  
(D) A obra de Paulo Leminski possui muitas 
influências externas e não representa a arte 
curitibana. 
(E) A fala de Paulo Leminski apresentava traços 
linguísticos de sua faixa etária. 
  
03) Assinale a alternativa cuja palavra apresente 
o(s) mesmo(s) processo(s) de formação de 
palavras presentes na palavra paranaense: 
 
(A) Ex-estranho. 
(B) Transplanta. 
(C) Relançada. 
(D) Plantadas. 
(E) MPB. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra destacada 
não expresse a mesma circunstância da palavra 
ainda no período: “Nos muros do centro e do 
Largo da Ordem, ainda estão plantadas as 
raízes profundas de sua arte marginal”. 
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(A) Hoje, é um ícone da cidade, homenageado 
até mesmo em grafites. 
(B) Nessa época, Paulo ainda gostava de rock”  
brinca Azevedo, “depois ele conheceu Gilberto Gil, 
Caetano Veloso, e só ouvia MPB”. 
(C) Desde então, inspirou um roteiro oficial pela 
capital paranaense, onde as pessoas ainda se 
lembram dele apenas como “Paulo”. 
(D) Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o colega 
e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e bares da 
cidade até 1989, ano de sua morte. 
(E) Talvez por isso, está na memória de bares 
como o Bife Sujo e o Bar do Stuart, onde era visto 
usando guardanapos como rascunho.  
 
05) Assinale a alternativa cuja oração 
subordinada em destaque exerça a mesma 
função sintática da oração subordinada 
destacada no período: “Aurea lembra que a 
casa da família, no bairro Pilarzinho, era o 
famoso “guruato da marginalia” dos anos 1970, 
onde o autor recebia toda a intelectualidade 
curitibana”. 
 
(A) Dizia que “pinheiro não se transplanta”.  
(B) Leminski era faixa preta em judô, que 
praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 
(C) Quem recorda é Orlando Azevedo, fotógrafo 
português radicado em Curitiba, que ainda guarda 
uma das “relíquias” consigo. 
(D) Foi essa fama que atraiu, certa vez, um 
jovem Caetano, ao lado da também cantora Gal 
Costa, curiosos atrás do tal guru. 
(E) O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). 
 
06) Sabendo que uma compra a prazo custa R$ 
2.376,00 reais. Qual o seu preço à vista com 12% 
de desconto? 
 
(A) R$ 2135,32. 
(B) R$ 2098,88. 
(C) R$ 2072,11. 
(D) R$ 1972,10. 
(E) R$ 1961,14. 
 
07) Dada a sequência 1, 8, 15, ... o sétimo termo 
desta sequência será? 
 
(A) 22.  
(B) 36. 
(C) 43. 
(D) 50. 
(E) 57. 
 
 
 

08) Nome inicial do distrito que veio a tornar-se 
o município de Lidianópolis/PR: 
 
(A) Jandaia do Sul. 
(B) Jardim Alegre do Norte. 
(C) Borrazópolis do Sul. 
(D) Ubá do Sul. 
(E) Ubá do Norte. 
 
09) Partido político ao qual está atualmente 
filiado o deputado federal Rodrigo Maia, atual 
presidente da Câmara Federal em Brasília: 
 
(A) PMDB. 
(B) PSDB. 
(C) PPS. 
(D) PP. 
(E) DEM. 
 
10) Utilize V para verdadeiro e F para falso e 
marque a sequência correta. Sobre o Projeto 
Político Pedagógico pode-se afirmar que: 
 
( ) O Projeto Político Pedagógico 
(P.P.P.) é uma organização de caráter 
secundário do trabalho pedagógico escolar 
como um todo, em suas especificidades, 
níveis e modalidades.  
( ) Supõe reflexão e discussão sobre 
problemas da sociedade e da educação para 
encontrar as possibilidades de intervenção 
na realidade. É interessante observar que o 
projeto exige e articula a participação de 
todos os sujeitos do processo educativo: 
professores, funcionários, pais, alunos e 
outros para construir uma visão global da 
realidade e dos compromissos coletivos. 
( ) O P.P.P. vai além de um simples 
agrupamento de planos de ensino e de 
atividades. Não é algo que é construído e 
em seguida arquivado ou encaminhado às 
autoridades educacionais como prova do 
cumprimento de tarefas burocráticas. 
( ) Ele é construído e vivenciado em 
momento exclusivo, pelos responsáveis da 
sua produção, como no caso do pedagogo. 
 
(A)  V, F, F, F. 
(B)  F, F, V, V. 
(C)  V, V, F, V. 
(D)  F, V, V, F. 
(E)  V, V, V, V. 
 
11) A Companhia de Jesus foi fundada no 
contexto da Reforma Católica (também chamada 
de Contra reforma). A Companhia de Jesus, 
cujos membros são conhecidos como jesuítas é 
uma ordem religiosa fundada em 1534 por um 
grupo de estudantes da Universidade de Paris. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_religiosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1534
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aluno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Paris
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Os padres jesuítas tiveram um importante papel 
na Reforma Católica. Foi deles a 
responsabilidade de catequisar e de 
recatequisar povos e nações inteiras. São 
expoentes dessa Companhia: 
 
(A)  Pedro Álvarez Cabral, Rui Barbosa, Padre 
José Agostinho. 
(B)  Inácio de Loyola, Padre Manuel da 
Nóbrega, José de Anchieta. 
(C)  Tomé de Mendes Sá, Raul Vieira de Santos, 
Diogo Pinto de Azevedo. 
(D)  Santo Agostinho, Bartolomeu Dias, Antonio 
Vieira. 
(E)  Gutierre Oliveira, Cristóvão Colombo, 
Augusto dos Reis. 
 
12) A necessária formação escolar 
contemporânea está intrinsicamente ligada ao 
desenvolvimento de valores individuais e 
sociais. Por essa razão a produção do 
conhecimento na escola deve possibilitar ao 
aluno ser consciente, crítico e participativo. 
Dessa forma, ele poderá exercer seus direitos e 
deveres de forma mais responsável. Para isso, é 
preciso pensar a educação sob diferentes e 
novos pontos de vista, transformando as 
antigas práticas e buscando alternativas 
inovadoras. Assim, é correto afirmar que a 
escola deve preparar aluno para: 
 
(A)  Exercer especificamente o conjunto 
de direitos políticos e conscientizar-se de seus 
direitos para lutar para que a justiça possa ser 
colocada em prática. Foi no Mesopotâmia que 
surgiu o conceito de cidadania, que designava os 
direitos das pessoas que viviam nas cidades e que 
tinham participação nas decisões políticas. Só 
poderia ter cidadania quem fosse cidadão. 
(B)  Após a maioridade ser considerado cidadão 
e tomar posse dos seus direitos na vida social.  
(C)  Utilizar de sua capacidade física, biológica e 
mental para exercer seus deveres enquanto 
cidadão após ter o direito de votar pela primeira 
vez. 
(D)  Se portar na sociedade como cidadão útil, 
caso contrário pode ser considerado excesso de 
pessoal e passar a ser visto como prejuízo humana 
a comunidade em que ele está inserido, conforme o 
art. 53 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. 
(E)  Exercer seus direitos e deveres 
civis, políticos e sociais estabelecidos na legislação 
em vigor. A cidadania também pode ser definida 
como a condição do cidadão, indivíduo que vive de 
acordo com um conjunto de estatutos pertencentes 
a uma comunidade politicamente e socialmente 
articulada. Implica em direitos e deveres, respeito e 
cumprimento de ambos. 

13) As tendências pedagógicas são 
imprescindíveis para a educação, pois 
contribuem para a condução de uma prática 
docente consonantes com as demandas atuais 
e realmente significativa, com sentido para o 
aluno. Luckesi (1994), afirma que “a Pedagogia 
não pode ser bem entendida e praticada na 
escola sem que se tenha alguma clareza do seu 
significado”. Diante dessas questões, é 
relevante o conhecimento dessas correntes 
pedagógicas por parte dos professores, visto 
que possibilitam ao educador compreender 
todos os elementos do processo de ensino-
aprendizagem, apontando diversas 
possibilidades de ações educativas a partir de 
suas concepções pessoais, profissionais, 
políticas e sociais. Sendo assim, é possível 
afirmar que, as tendências pedagógicas se 
dividem em: 

 
(A)  As tendências pedagógicas são divididas em 
liberais e progressistas. 
(B) As tendências pedagógicas são divididas em 
tradicionais moderadas e historicistas. 
(C) As tendências pedagógicas são divididas em 
organizacionais e históricas construtivistas. 
(D)  As tendências pedagógicas são divididas em 
liberais e ordenadas. 
(E)  As tendências pedagógicas são divididas em 
tradicionais conservadoras e progressistas. 
 
14) O art. 206 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988, dispõe que o 
ensino será ministrado com base em 08 
princípios. Sobre isso assinale a única 
alternativa que faz parte do artigo citado 
anteriormente: 
 
(A)  VI -  gestão democrática do ensino público, 
na forma da lei. 
(B)  II -  liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber, tanto que todos os conteúdos estão passem 
pelo conhecimento dos órgãos mantenedores. 
(C)  III -  pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas, coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino, desde que cada instituição se 
reserve a trabalhar de forma unilateral. 
(D)  IV -  gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais até o Ensino Superior. 
(E)  V -  valorização dos profissionais da 
educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente 
por concurso público de provas e títulos, aos das 
redes públicas ou através de indicações e 
nomeações. 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_da_N%C3%B3brega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_da_N%C3%B3brega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Anchieta
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15) Completa a sentença de acordo com as 
características marcantes das teorias de Piaget 
e Vygotsky e após aponte qual alternativa 
mostra a sequência correta das palavras: 
 
Piaget é ______________, com ênfase no papel 
estruturante do sujeito, e também que Piaget 
reformou em bases funcionais as questões 
sobre pensamentos e linguagem. Por ser ao 
mesmo tempo pensador e cientista 
experimental, a Piaget interessava uma visão 
transformadora da _______________. Apesar de 
a teoria de Vygotsky também apresentar um 
aspecto construtivista, seria na medida em que 
busca explicar o aparecimento de inovações e 
mudanças no desenvolvimento a partir do 
mecanismo de _____________. Assim, Vygotsky 
enfatiza o aspecto _______________, pois 
considera que é no plano ______________, isto 
é, na troca entre as pessoas, que tem origem ás 
funções mentais superiores, que são 
mecanismos psicológicos complexos, que 
envolvem controle consciente de 
comportamento, ação intencional e liberdade do 
individuo em relação às características do 
presente momento. 
 
(A)  malacólogo, educação, indução, biológico, 
emocional. 
(B)  biólogo, criança, construção, relacional, 
interativo. 
(C)  construtivista, epistemologia, internalização, 
interacionista, intersubjetivo. 
(D)  psicólogo, realidade, dedução, emocional, 
construtivo. 
(E)  pesquisador, educação, instrução, 
maturacional, ideológico. 
 
16) Com base no conhecimento do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), lei nº 8069/90, 
pode-se reconhecer como correto que é dever 
do estado assegurar à criança e ao adolescente: 
 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso 
na idade própria. 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino superior. 
III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino. 
IV - atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a cinco anos de idade; 
(Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016). 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições da criança trabalhadora. 
 
(A)  Todas as afirmativas estão corretas. 
(B)  As afirmativas I, III e IV estão corretas. 

(C)  As afirmativas I, II e VI estão corretas. 
(D)  As afirmativas II e IV estão corretas. 
(E)  Nenhuma das afirmativas estão correta. 
 
17)  A meta 19 do Plano Nacional de Educação 
(PNE) em vigor, traz a importância de:  
 
“Assegurar condições, no prazo de dois anos, 
para a efetivação da ____________________ da 
Educação, associada a critérios técnicos de 
mérito e desempenho e à consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das escolas 
públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 
União para tanto”. 
 
Complete com a palavra correta ao que essa 
meta diz respeito: 
 
(A)  qualidade. 
(B)  melhoria. 
(C)  aprendizagem. 
(D)  gestão democrática. 
(E)  escolarização. 
 
18) De acordo com Boff (2000, p.51) “cidadania é 
um processo histórico-social que capacita a 
massa humana a forjar condições de 
consciência, de organização e de elaboração de 
um projeto e de práticas no sentido de deixar de 
ser massa e de passar a ser povo, como sujeito 
histórico, plasmador de seu próprio destino”.  
 
Considerando essa premissa, depois de ler as 
alternativas, aponte abaixo qual das assertivas 
está incorreta: 
 
I - Reafirmando a citação de Boff apud Martins 
(2000, p.53) diz que: “A construção da 
cidadania, envolve um processo ideológico, de 
formação de consciência pessoal e social, e de 
reconhecimento desse processo em termos de 
direitos e deveres. A realização se faz através de 
lutas contra as discriminações, da abolição de 
barreiras segregativas, entre indivíduos e contra 
as opressões e os tratamentos desiguais, ou 
seja, pela extensão das mesmas condições de 
acesso às políticas públicas e pela participação 
de todos, nas tomadas de decisões.  
II - O grande desafio histórico é dar condições 
ao povo brasileiro de se tornar cidadãos 
conscientes; sujeitos de direitos e deveres; que 
respeitem e aceitem a diversidade e que 
participem do processo de construção político-
social e cultural. “Por essa razão, a educação 
como um dos principais instrumentos de 
formação da cidadania, deve ser entendida 
como a concretização dos direitos que 
permitem inserir o indivíduo na sociedade”. 
III - “A realidade social e educacional atual de 
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nosso país, não requer o enfrentamento e a 
superação da contradição da estrutura que 
existe entre a declaração constitucional dos 
direitos sociais (dentre eles, a educação) e a 
negação da prática desses direitos; da ideologia 
que associa a pobreza material à cultural; de 
colocar o problema da escola pública em termos 
de direito de todos, de acesso ao conhecimento 
elaborado; recolocar a questão do trabalho 
como atividade de produção/apropriação de 
conhecimento apenas como mera operação 
mecânica”. 
IV - Pode-se afirmar que “aquela relação entre 
cidadania e democracia explicita-se no fato de 
que ambas são processos”. (MARTINS, 2008, 
p.54). O processo não se dá num vazio, a 
cidadania exige instituições, mediações e 
comportamentos próprios, constituindo-se na 
criação de espaços sociais de luta na definição 
de instituições permanentes para expressão 
política. A cidadania requer consciência sobre o 
papel da educação e as novas exigências 
colocadas para a escola que, como instituição 
para o ensino da educação formal deve ser um 
lócus para a construção da cidadania. 
 
(A)  As afirmativas I, III e IV estão incorretas. 
(B)  Todas as afirmativas estão incorretas. 
(C)  As afirmativas II e IV estão incorretas. 
(D)  A afirmativa IV está incorreta. 
(E)  A afirmativa III está incorreta. 
 
19) Se o Projeto Político Pedagógico (P.P.P), é 
um projeto que busca um rumo, uma direção, 
um elencar de objetivos educativos a serem 
atingidos, porque em sua nomenclatura ele 
afirma que também é um projeto político: 
         
(A)  Porque como o P.P.P. é um documento em 
vigor, ele não deixa de ser parte de uma política 
partidária estabelecida para dar conta das 
necessidades sociais e de práticas clientelistas. 
(B)  O P.P.P. surgiu quando os jesuítas foram 
expulsos e tiveram que encontrar uma forma de 
retornar ao sistema educacional brasileiro e 
reorganizá-lo diante do que o Marquês de Pombal 
colocou como imposições para que eles 
permanecessem trabalhando nas escolas 
brasileiras.  Por isso é correto afirmar que ele é 
também político, pois teve sua origem numa 
questão político-partidária. 
(C)  O P.P.P. é uma ação intencional, com um 
sentido explícito, com um compromisso que deve 
ser definido de maneira democrática e participativa. 
Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, 
também um projeto político, por estar intimamente 
articulado ao compromisso sociopolítico com os 
interesses reais e coletivos da população 
majoritária, no sentido de compromisso com a 

formação do cidadão para um tipo de sociedade. 
(D)  Porque o P.P.P. exara questões 
governamentais e não governamentais, as quais 
devem ser tratadas dentro da escola para que 
através dele o aluno seja formado como cidadão e 
se insira na vida política da sociedade a qual ele 
pertence. 
(E)  O P.P.P. foi implantado a pouco tempo nas 
instituições educacionais, devido a exigências 
políticas feitas pelos partidos, para que os 
profissionais passassem a desempenhar sua 
função com mais competência e responsabilidade 
social.  
 
20) A lei nº 9394 de 1996, estabelece  diretrizes e 
bases para a educação nacional ocorrer. Porém, 
na lei nº 12.796, de 2013, alguns artigos da LDB 
de 96 receberam uma nova redação dada a 
partir das demandas contemporâneas. Assinale 
com V para verdadeiro e F para falso, ou seja, V 
para aqueles itens que permanecem e F para 
aqueles que ganharam uma nova redação: Art. 
4º: “O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de”: 
 
( ) I - ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria. 
( ) I - educação básica obrigatória e 
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 
de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-
escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio. 
( ) II - educação infantil gratuita às crianças 
de até 5 (cinco) anos de idade. 
( ) III - atendimento educacional 
especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na 
rede regular de ensino. 
( ) III - atendimento educacional 
especializado gratuito aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, 
etapas e modalidades, preferencialmente na 
rede regular de ensino.  
( ) IV - atendimento gratuito em creches e 
pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 
idade. 
( ) VI - oferta de ensino noturno regular, 
adequado às condições do educando; para 
jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas necessidades 
e disponibilidades, garantindo-se aos que forem 
trabalhadores as condições de acesso e 
permanência na escola. 
( ) VIII - atendimento ao educando, no 
ensino fundamental público, por meio de 
programas suplementares de material didático-
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escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde física e psicológica. 
( ) IX - padrões mínimos de qualidade de 
ensino, definidos como a variedade e 
quantidade mínimas, por aluno, de insumos 
indispensáveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem. 
( ) X - vaga na escola pública de educação 
infantil ou de ensino fundamental mais próxima 
de sua residência a toda criança a partir do dia 
em que completar 4 (quatro) anos de 
idade.              
 
(A)  F, V, V, F, V, F, V, F, V, V. 
(B)  V, F, F, V, V, V, F, F, V, F. 
(C)  V, F, V, F, V, F, F, V, F, V. 
(D)  F, F, V, V, F, V, F, V, F, F. 
(E)  F, V, V, F, V, F, F, V, V, V. 
  
21) A história da educação no Brasil foi 
construída em vários períodos, onde cada um 
apresentava um contexto adequada ao 
momento em que está ocorrendo e deixando até 
os dias atuais alguns elementos 
influenciadores. Numere de acordo com a 
ordem tempo-histórico os períodos nomeados 
abaixo: 
 
(A)  Período da segunda república. 
(B)  Nova república. 
(C)  Período imperial. 
(D) Abertura política e democracia. 
(E) Período pombalino. 
(F) Período da primeira república. 
(G) Estado novo. 
(H) Regime militar - período ditatorial. 
(I)  Período jesuítico. 
 
(  ) 1° Período. 
(  ) 2° Período. 
(  ) 3° Período. 
(  ) 4° Período. 
(  ) 5° Período. 
(  ) 6° Período. 
(  ) 7° Período.  
(  ) 8° Período.  
(  ) 9° Período.  
 
(A)  H, D, E, A, F, C, B, G, I. 
(B)  G, D, H, E, F, A, I, C, B.  
(C)  B, I, G, D, A, C, E, I, F.  
(D)  I, C, A, E, D, F, B, G, H. 
(E)  A, I, H, B, G, C, E, D, F. 
 
22) Baseando-se em ideias progressistas de 
ensino e portanto, considerando principalmente, 
o conhecimento do aluno, a experiência de vida 
como fator elementar para o efetivo 
aprendizado, além de evidenciar severas críticas 

ao fatalismo, ao neoliberalismo e 
a globalização, Paulo Freire enfatizava que só é 
possível ensinar em processo que é obtido 
socialmente e, não se trata de um ato de 
transmissão de conteúdos, mas sim criação de 
oportunidades para a construção de novos 
saberes. Dessa maneira, os alunos vão ter 
capacidade de tecer críticas, serem autônomos 
e capazes de criar. As ideias progressistas 
pedagógicas não devem ser confundidas com 
um ato de espontaneidade e liberdade dos 
professores e alunos diante da construção 
desse conhecimento. Cabe aos educadores 
conduzirem de forma metodológica os 
conteúdos ensinados para que essa prática seja 
eficiente. Como eixo norteador de sua prática 
pedagógica, Freire defende que "formar" é 
muito mais que formar o ser humano em suas 
destrezas, atentando para a necessidade de 
formação ética dos educadores, 
conscientizando-os sobre a importância de 
estimular os educandos a uma reflexão crítica 
da realidade em que está inserido, para que ele 
possa se comportar como ser histórico e ativo 
de suas opiniões e atitudes.  
 
O objetivo do trabalho pedagógico diante desse 
viés é para desenvolver no aluno a: 
 
(A)  disciplina científica. 
(B)  autonomia. 
(C)  rigorosidade metodológica.   
(D)  vontade de aprender técnica novas. 
(E)  capacidade lógico-matemática. 
 
23) A valorização do professor da Educação 
Básica passa pela oferta e promoção de 
formação continuada em sua área de atuação, 
considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações dos sistemas de ensino. 
Também pela efetivação da existência de planos 
de carreira para os (as) profissionais da 
Educação Básica, tomando como referência o 
piso salarial nacional profissional, definido na 
Constituição Federal. Essas questões dizem 
respeito a quais metas do PNE: 
 
(A)  05, 11 e 17. 
(B)  10, 13 e 19. 
(C)  04, 05 e 06. 
(D)  12, 16 e 20. 
(E)  16, 17 e 18. 
 
24) O conhecimento das tendências 
pedagógicas  servem para direcionar o trabalho 
educativo, ajudando a compreender questões 
sobre as quais deve se estruturar o processo de 
ensino. Relacione as colunas de acordo com as 
características de cada tendência: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fatalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Globaliza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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1ª COLUNA 
(A) Tradicional. 
(B) Renovada.  
(C) Tecnicista.  
(D) Libertadora.  
(E) Crítico social.    
 
2ª COLUNA 
( ) a educação escolar assume o propósito 
de levar o aluno a aprender e construir 
conhecimento, considerando as fases do seu 
desenvolvimento. Os conteúdos escolares 
passam a adequar-se aos interesses, ritmos e 
fases de raciocínio do aluno. Sua proposta 
metodológica tem como característica os 
experimentos e as pesquisas. O professor deixa 
de ser um mero expositor e assume o papel de 
elaborar situações desafiadoras da 
aprendizagem. A aprendizagem é construída 
através de planejamentos e testes. O professor 
passa a respeitar e a atender as necessidades 
individuais dos alunos. 
( ) a escola tem a tarefa de garantir a 
apropriação critica do conhecimento cientifico e 
universal, tornando-se uma arma de luta 
importante. A classe trabalhadora deve 
apropriar-se do saber. Adota o método dialético, 
esse que é visto como o responsável pelo 
confronto entre as experiências pessoais e o 
conteúdo transmitido na escola. O educando 
participa com suas experiências e o professor 
com sua visão da realidade. 
( ) o papel da educação é conscientizar 
para transformar a realidade e os conteúdos são 
extraídos da pratica social e cotidiana dos 
alunos. Os conteúdos pré-selecionados são 
vistos como uma invasão cultural. A 
metodologia é caracterizada pela 
problematizarão da experiência social em 
grupos de discussão. A relação do professor 
com o aluno é tida como horizontal em que 
ambos passam a fazer parte do ato de educar. 
( ) tem como objetivo a transmissão dos 
padrões, normas e modelos dominantes. Os 
conteúdos escolares são separados da 
realidade social e da capacidade cognitiva dos 
alunos, sendo impostos como verdade absoluta 
em que apenas o professor tem razão. Sua 
metodologia é baseada na memorização, o que 
contribui para uma aprendizagem mecânica, 
passiva e repetitiva. 
( ) enfatiza a profissionalização e modela o 
individuo para integrá-lo ao modelo social 
vigente, tecnicista. Os conteúdos que ganham 
destaque são os objetivos e neutros. O 
professor administra os procedimentos 
didáticos, enquanto o aluno recebe as 
informações. O educador tem uma relação 
profissional e interpessoal com o aluno. 

A sequência correta de cima para baixo é: 
 
(A)  C, A, D, E, B. 
(B)  D, C, B, A, E. 
(C)  B, E, D, A, C. 
(D)  E, B, A, C, D. 
(E)  A, D, E, B, C. 
 
25) Grêmio Estudantil, APMF ou APP, Conselho 
escolar, existem para: 
 
(A)  As instâncias colegiadas são organizações 
compostas por representantes da comunidade 
escolar interna. Elas têm por finalidade fazer 
funcionar a gestão democrática no ensino público e 
privado, ou seja, fazer com que seja pensado e 
decidido coletivamente as propostas de caráter 
educacional, porém dentro das devidas proporções. 
(B) As instâncias colegiadas são organizações 
compostas por representantes da comunidade 
local, externa a escola. Elas têm por finalidade fazer 
funcionar a gestão democrática no ensino público, 
ou seja, fazer com que seja pensado e decidido 
coletivamente as propostas de caráter educacional.  
(C) As instâncias colegiadas são organizações 
compostas por representantes da comunidade 
escolar e local. Elas têm por finalidade fazer 
funcionar a gestão democrática no ensino privado, 
ou seja, fazer com que seja pensado e decidido 
coletivamente as propostas de caráter educacional, 
resguardando os mantenedores de possíveis 
problemas. 
(D)  As instâncias colegiadas são organizações 
compostas por representantes da comunidade 
escolar e local. Elas têm por finalidade fazer 
funcionar a gestão democrática no ensino público, 
ou seja, fazer com que seja pensado e decidido 
coletivamente as propostas de caráter educacional. 
São instâncias colegiadas: a APMF, o Conselho 
Escolar e o Grêmio Estudantil.  
(E)  As instâncias colegiadas são organizações 
compostas por representantes da comunidade 
escolar e local. Elas têm por finalidade fazer 
funcionar a gestão democrática no ensino público, 
ou seja, fazer com que seja pensado e decidido 
coletivamente as propostas de caráter educacional, 
porém mantendo um caráter burocrático, 
hierarquizado e tradicional como no paradigma de 
administração escolar. 
 
26) Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 
 
I - art. 60. É proibido qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos de idade, salvo na 
condição de aprendiz.            
II - art. 61. A proteção ao trabalho dos 
adolescentes é regulada por legislação especial, 
com prejuízo do disposto nesta Lei. 
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III - art. 62. Considera-se aprendizagem a 
formação técnico-profissional ministrada 
segundo as diretrizes e bases da legislação de 
educação em vigor. 
IV - art. 63. A formação técnico-profissional 
obedecerá aos seguintes princípios: 
 - garantia de acesso e frequência mínima 
obrigatória ao ensino regular: 55% de 
frequência. 
 - horário normal para o exercício das 
atividades. 
 
(A)  As afirmativas II e IV estão corretas. 
(B)  As afirmativas I, II e IV estão incorretas. 
(C)  As afirmativas I e IV estão incorretas. 
(D)  As afirmativas I e III estão incorretas. 
(E)  Todas as alternativas estão corretas. 
  
27) Assinale qual é a informação correta sobre o 
período colonial, da história da educação 
brasileira: 
 
(A)  As décadas de 1920 e 1930 viram surgir o 
"Escolanovismo", de iniciativa de liberais 
democráticos, os quais empreenderam reformas 
educacionais em diversos estados tais 
como Lourenço Filho (Ceará, 1923) e Anísio 
Teixeira (Bahia, 1925), dentre vários outros. Em 
1924 foi fundada a Associação Brasileira de 
Educação (ABE) que na primeira fase sofrera 
influência da militância católica, mas que a partir de 
1932, foi dominada pelos adeptos da Escola 
Nova. Em 1932, foi publicado o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova, defendendo a 
laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e 
coeducação no ensino público. 
(B)  Com as reformas de Capanema, o Ensino 
Secundário foi dividido em dois ciclos, o ginasial e o 
segundo ciclo ("colegial"). O segundo ciclo contava 
com duas modalidades: curso Clássico e Científico. 
Esses dois cursos tinham caráter propedêutico, 
permitindo o acesso ao Ensino Superior. 
(C)  O padre Manuel da Nóbrega chefiou a 
primeira missão da ordem religiosa em 1549. Em 
1759 houve a expulsão dos jesuítas(reformas 
pombalinas), passando a ser instituído o ensino 
laico e público através das Aulas Régias, e os 
conteúdos baseiam-se nas Cartas Régias, a partir 
de 1772, data da implantação do ensino público 
oficial no Brasil (que manteve o Ensino Religioso 
nas escolas, contudo). 
(D)  Em 1990 foi organizado o SAEB - Sistema 
de Avaliação do Ensino Básico. Com a lei 9.424/96 
foi organizado o FUNDEF - Fundo de Manutenção 
do Desenvolvimento do Ensino Fundamental (que 
depois de dez anos foi substituído pelo FUNDEB), 
que obrigou os Estados e Municípios a aplicarem 
anualmente um percentual mínimo de suas receitas 
(e desse montante, 60% pelo menos para o 

pagamento do pessoal do magistério). 
(E)  O Movimento Brasileiro de Alfabetização foi 
criado em 1967, objetivando diminuir os níveis 
de analfabetismo entre os adultos. 
 
28) Complete a sentença  e diga qual é a 
sequência correta de palavras: 
 
O exercício de prática de _____________ 
democrática e participativa a serviço de uma 
___________________ da escola que melhor 
atenda à aprendizagem dos alunos requer 
determinadas ações bem como conhecimento, 
habilidades e_________________ práticos. 
As questões de organização e gestão referem-
se ao conjunto de normas, diretrizes, 
_______________ organizacional, ações, 
procedimentos e condições concretas que 
garantam o bom funcionamento da escola e da 
sala de aula, tendo em vista a aprendizagem e o 
_________________ do aluno. Por isso a 
organização escolar necessária é aquela que 
oferece os meios mais seguros e eficazes para 
atender aos objetivos e funções da escola. 
 
(A)  administração, estruturação, técnico, lei, 
compreender. 
(B)  gestão, organização, procedimentos, 
estrutura, desenvolvimento. 
(C)  administração, melhoria, técnico, legislação, 
crescimento. 
(D)  gestão, melhoria, procedimentos, 
organização, entendimento. 
(E)  gestão, estruturação, quesitos, lei, aprender. 
 
29) Desde antigamente existem muitas 
discussões sobre a importância da parceria 
entre a família e a escola. Em relação a isso e a 
função dos pais e responsáveis, o que o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 
1990, assegura em relação ao acompanhamento 
da vida escolar dos filhos: 
 
(A)  Art. 55. Os pais ou responsável têm a 
obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 
rede regular de ensino, porém não 
necessariamente tem que acompanhar a vida 
escolar dos mesmos, devido a obrigações 
trabalhistas. 
(B)  Art. 39. No processo educacional respeitar-
se-ão os valores culturais, artísticos e históricos 
próprios do contexto social da criança e do 
adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da 
criação e o acesso às fontes de cultura nas devidas 
proporções. 
(C)  Art. 18. O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral da criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Louren%C3%A7o_Filho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADsio_Teixeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADsio_Teixeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_dos_Pioneiros_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_dos_Pioneiros_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proped%C3%AAutica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_da_N%C3%B3brega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_religiosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Expuls%C3%A3o_dos_jesu%C3%ADtas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_laico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_laico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aulas_R%C3%A9gias
https://pt.wikipedia.org/wiki/FUNDEF
https://pt.wikipedia.org/wiki/FUNDEB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasileiro_de_Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
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autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais, desde que os pais se 
responsabilizem pela conduta do filho. 
(D)  Art. 31. A tutela será indeferida, nos termos 
da lei civil, até a pessoa completar 19 (dezenove) 
anos. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009). 
(E)  Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de 
sustento, guarda e educação dos filhos menores, 
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a 
obrigação de cumprir e fazer cumprir as 
determinações judiciais”.  
 
30) De acordo com Oliveira (2016), a formação 
inicial dos professores da Educação Básica é 
um elemento „contraditório‟, pois ao mesmo 
tempo que ela é um fator primordial a qualidade 
do ensino, pode também ser um entrave no 
alcance de uma melhoria do processo de ensino 
e aprendizagem. Tendo em vista esse 
pressuposto, indique a seguir o que está 
exarado na legislação educacional em vigor, em 
relação á formação de docentes: 
 
(A)  “Art. 62 - A formação de docentes para atuar 
na educação básica far-se-á em nível superior, em 
curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 
em nível médio na modalidade normal.  
(B)  “Art. 62 - A formação de docentes para atuar 
na educação básica far-se-á em nível superior, em 
curso de licenciatura, de graduação mínima, em 
universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil e nos 4 (quatro) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 
em nível médio na modalidade normal.   
(C)  “Art. 62 - A formação de docentes para atuar 
na educação básica far-se-á em nível médio, em 
curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil e nos 6 (seis) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 
em nível médio na modalidade normal.  
(D)  “Art. 62 - A formação de docentes para atuar 
na educação básica far-se-á em nível médio, em 
curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 
em nível médio na modalidade normal. 
(E)  “Art. 62 - A formação de docentes para atuar 
na educação básica far-se-á em nível máximo, em 
curso de licenciatura, de graduação inicial mínima, 
em universidades, admitida, como formação mínima 

para o exercício do magistério na educação infantil 
e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio na 
modalidade normal. 
 


