
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
    

 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 questões. Se não estiver completo, exija 
outro do fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  
04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 
nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 
imediatamente ao fiscal. 
05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de 
respostas. 
06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo 
com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 
 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 
07 - Só marque uma resposta para cada questão. 
08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 
09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 
12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 4 horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões 01, 02 
e 03: 
 

O Desafio às Leis 
 
“A lei, sim, é intrinsecamente má e perversa. Vamos lutar 
para mudá-la.” Essa era a resposta padrão de Tancredo 
Neves , então senador oposicionista, aos parentes de presos 
pela ditadura militar que o procuravam em busca de ajuda. 
Tancredo fazia suas gestões junto aos generais. Ele sempre 
lembrava, porém, que o mal maior não estava no 
cumprimento da Lei de Segurança Nacional, mas na sua 
existência. Ministro da Justiça no governo de Getúlio 
Vargas, Tancredo era um legalista e, mesmo sob o regime 
de exceção, vislumbrava melhorias institucionais pelo 
caminho do aprimoramento das leis, e não pelo desrespeito 
a elas. Uma reportagem desta edição de VEJA mostra que, 
em contraste com o sereno legalismo de Tancredo, no 
Brasil de hoje o governante se insurge de maneira histérica 
contra leis intrinsecamente boas, democraticamente feitas e 
aprovadas. A pouco mais de dois meses da votação em 
primeiro turno, zomba abertamente da consagrada Lei 
Eleitoral brasileira. O mais preocupante é que o péssimo 
exemplo vem de cima. Lula pouco se importa de ser 
multado pelo Tribunal Superior Eleitoral por fazer 
propaganda ilegal de sua candidata, Dilma Rousseff. A 
reportagem de VEJA lista os inúmeros episódios em que 
Lula ou seus assessores diretos trataram as leis brasileiras e 
até internacionais com escárnio. O texto lembra que a 
relativização da ética foi a única saída encontrada pelo 
governo petista para não perder sua legitimidade depois de 
toda a cúpula ser flagrada no escândalo do mensalão, tendo 
o próprio marqueteiro Duda Mendonça admitido oficial e 
publicamente o uso de dinheiro sujo na campanha de Lula 
em 2002. A sucursal de Brasília contribui com uma 
revelação exclusiva. Os repórteres trouxeram à luz a 
testemunha do ousado atentado à lei que foi o 
desaparecimento das fitas da vigilância do Palácio do 
Planalto. Esses registros serviriam como evidência de que 
Dilma Rousseff mentiu ao negar ter se encontrado com a 
então secretária da Receita Federal Lina Vieira. No 
encontro, Dilma pediu favores administrativos em 
benefício do clã Sarney, aliado ao governo. Lula está a cinco 
meses de terminar seu mandato, e é triste constatar que o 
permanente desrespeito às leis ficará como mancha 
indelével de uma Presidência com tantas e diversas outras 
qualidades.  
            (Revista VEJA, 21 de julho de 2010) 

 
01) Segundo o texto: 
 
a) A única saída para o Brasil é a edição de novas leis 

mais justas. 
b) O maior problema do Brasil é a relativização da 

ética que está presente em todos os governos e os 
leva à um regime de exceção. 

c) A lei é má e perversa, devendo ser modificada 
através da iniciativa popular. 

d) O problema não está nas leis democraticamente 
feitas e aprovadas, mas sim na postura dos 
governantes que não a cumprem. 

e)  O governo de Tancredo Neves tratava as leis com 
escárnio e desrespeito.  

 
02) A qual classe gramatical pertence a palavra 
indelével encontrada no texto? 
 
a)  Adjetivo. 
b) Substantivo. 
c) Advérbio. 
d)  Pronome. 
e)  Verbo. 
 
03) Classifique a expressão “mensalão” 
encontrada no texto: 
 
a) Metáfora. 
b) Zeugma. 
c) Assíndeto. 
d) Neologismo. 
e) Prosopopéia. 
 
04) Assinale a alternativa em que a crase está 
empregada de forma correta: 
 
a)  Eu faço às vezes de médico. 
b) Iremos à Roma dos Imperadores. 
c)  Chegamos todos exaustos à casa. 
d)  Esta caneta pertence à Augusto. 
e)  Ela ficou frente à frente com o agressor. 
 
05) Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 
“Muitos torcedores foram impedidos de entrar no 
ginásio, _____________ os ingressos disponíveis 
eram insuficientes. Mesmo assim, alguns 
torcedores permaneceram fora do ginásio 
reclamando e tentando descobrir o ____________ 
do problema. 
 
a) porquê – porque. 
b)  porque – por quê. 
c)  porque – porquê. 
d)  por quê – porquê. 
e)  porque – por que. 
 
06) Assinale a alternativa em que a regência 
nominal não está em conformidade com a norma 
culta da Língua Portuguesa: 
 
a) Getulio Vargas considerou a morte preferível à 
renúncia. 
b)  Fui favorável a que saíssem do partido. 
c)  Havia receio de que acontecesse um infortúnio. 
d)  Há muitos estrangeiros residentes em Curitiba. 
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e) Os velhos hábitos são incompatíveis à vida 
moderna. 
 
07) Identifique a figura de linguagem presente na 
frase abaixo: 
 

“Todos os dias lia Fernando Pessoa.” 
 
a) Prosopopéia. 
b)  Metonímia. 
c)  Metáfora. 
d)  Catacrese. 
e)  Hipérbole. 
 
08) Identifique a figura de linguagem presente na 
frase abaixo: 
 

“O pé da cadeira está quebrado.” 
 
a) Pleonasmo. 
b)  Metonímia. 
c)  Metáfora. 
d)  Catacrese. 
e)  Hipérbole. 
 
09) Assinale a alternativa em que os de pontuação 
foram usados corretamente. 
 
a) Naquele dia, Guilherme e Márcia, um lindo casal, 

viveu fortes emoções. 
b) Guilherme e Márcia, estão acostumados com esta 

situação. 
c) Naquele dia, Guilherme e Márcia viveram, fortes 

emoções. 
d) Naquele dia Guilherme e Márcia viveram fortes 

emoções. 
e) Guilherme e Márcia estão acostumados, com esta 

situação. 
 
10) Poeta baiano pertencente à terceira geração 
poética do Romantismo brasileiro, caracterizada 
pelo engajamento em relação a questões sociais. 
O inconformismo do autor com o problema da 
escravidão fez com que ele se filiasse ao 
movimento abolicionista. Autor do poema Vozes 
d´África: 
 
a) Manuel Bandeira. 
b) Manuel Antonio de Almeida. 
c)  Castro Alves. 
d) José de Alencar. 
e)  Euclides da Cunha. 
 

Legislação 
 
11) Conforme disposto na Lei Orgânica, o 
Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS é 

pessoa jurídica de direito __________ , integrante 
de forma indissolúvel do Estado do Rio Grande 
do Sul e da República Federativa do Brasil: 
 
a) Legislativo público. 
b) Privado externo. 
c) Executivo interno. 
d) Público interno. 
e) Externo público. 
 
12) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo 
com a Lei Orgânica do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS: 
 
a) O dia 15 de abril, aniversário da cidade, é a data 

magna municipal. 
b) São Poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 
c) São símbolos do Município, o Brasão, a Bandeira e 

o Hino, representativos de sua cultura e história. 
d) São distritos de Almirante Tamandaré do Sul, o 1º 

Distrito de Rincão do Segredo e o 2º Distrito de 
Linha Vitória. 

e) São bens do Município todas as coisas móveis e 
imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 
pertençam. 

 
13) De acordo com a Lei Orgânica  do  Município 
de Almirante Tamandaré do Sul/RS, sobre o 
Poder Legislativo é correto afirmar: 
 
a) O Poder Legislativo do Município é exercido pela 

Prefeitura Municipal. 
b) A Câmara Municipal será composta por 09 

vereadores, eleitos pelo sistema proporcional, como 
representantes do povo e funcionará de acordo 
com o seu Regimento Interno. 

c) Cada legislatura terá duração de cinco anos, 
compreendendo cada ano uma sessão legislativa. 

d) As reuniões da Câmara serão extraordinárias ou 
solenes somente. 

e) O vereador que não tomar posse na data prevista 
deverá fazê-lo dentro do prazo de 24 horas, sob 
pena de perda do mandato. 

 
14) Analise os itens abaixo, segundo o Capítulo II 
da Lei Orgânica do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS, marque V para 
Verdadeiro, F para Falso e assinale a alternativa 
correta: 
 
(      ) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, 

auxiliado pelos Vereadores eleitos. 
(      ) O Vice-Prefeito exercerá as funções de Prefeito 

nos casos de impedimento do titular e lhe 
sucederá em caso de vaga, podendo se recusar 
em fazê-lo por motivo de foro íntimo. 
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(      ) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-
Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a 
administração municipal o Presidente da 
Câmara, não podendo se recusar em fazê-lo. 

 
a) V, V, V. 
b) F, V, F. 
c) F, F, V. 
d) V, F, F. 
e) V, F, V. 
 
15) Conforme a Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, Compete ao 
Prefeito: 
 
a) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
b) Representar o Município somente em juízo. 
c) Iniciar o processo executivo, na forma e nos casos 

previstos na Lei Orgânica. 
d) Contratar a prestação de serviços e obras, sendo 

desnecessária a existência de procedimento 
licitatório. 

e) Prestar à Câmara Municipal, no prazo de trinta dias, 
as informações solicitadas sobre projeto de lei em 
tramitação na Câmara. 

 
16) O artigo 58 da Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, dispõe que o 
Prefeito não poderá afastar-se do Município e do 
Estado por mais de _______ dias, e do País por 
mais de ______ dias, sem licença da Câmara, sob 
pena de extinção do mandato.  
 
a) cinco – dez. 
b) quatro – dois. 
c) três – cinco. 
d) seis – sete. 
e) dez – três. 
 
17) De acordo o artigo 3º da Constituição Federal 
de 1988, constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 
 

I. Garantir o desenvolvimento nacional. 
II. Fundamentar o pluralismo político. 
III. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente o item I. 
c) Somente o item II. 
d) Somente o item III. 
e) Todos os itens. 
 
18) Com base em seus conhecimentos sobre o 
artigo 5° da Constituição Federal de 1988, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 

a) Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos da Constituição Federal. 

b) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva. 

c) Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante. 

d) É livre a manifestação do pensamento, sendo 
permitido o anonimato. 

e) É garantido o direito de propriedade. 
 
19) Conforme disposto na Constituição Federal de 
1988, a prática do racismo constitui crime 
________________________, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei: 
 
a) inafiançável e imprescritível. 
b) litigante e contraditório. 
c) de caráter perpétuo. 
d) inadmissível e inafiançável. 
e) prescritivo e extraditório. 

 
20) Segundo o artigo 5° da CF/88, inciso LXXVI, 
são gratuitos para os reconhecidamente pobres, 
na forma da lei: 
 

I. Registro civil de nascimento. 
II. Registro civil de casamento. 
III. Título de eleitor. 
IV. Certidão de óbito. 
 
a) Somente os itens I, III e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e IV. 
d) Somente o item I. 
e) Todos os itens. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
21) Em conformidade com o disciplinado pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a 
criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: 
 

I. Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. 

II. Direito de ser encalistrado por seus educadores. 
III. Direito de contestar critérios avaliativos, não 

podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores. 

IV. Direito de organização e participação em 
entidades estudantis. 

V. Acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência. 
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a) Somente os itens III, IV e V. 
b) Nenhum dos itens. 
c) Somente os itens I, IV e V. 
d) Somente os itens I, II e V. 
e) Somente os itens I e V. 
 
22) O Estatuto da Criança e do Adolescente trás 
no seu bojo, mais precisamente no seu art.  1º um 
princípio que rege todos os assuntos que 
envolvem a infância e a adolescência que é o 
chamado Princípio _____________. 
 
a)  da Universalidade. 
b)  da Equidade. 
c)  da Integralidade. 
d) da Proteção Integral. 
e)  da Legitimidade. 
 
23) Deixando a criança ou o adolescente de estar 
sob o poder familiar dos genitores, é preciso que 
alguém se responsabilize por ele. Na ausência de 
ambos os pais a representação é atribuída 
_________________: 
 
a) a um Tutor. 
b) a um Curador. 
c) ao Ministério Público. 
d) ao Conselho Tutelar. 
e) ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude. 

 
24) Em 1534 , o governo português concluiu que a 
única forma de ocupação do Brasil seria através 
da colonização. Era necessário colonizar, 
simultaneamente todo o extenso território. Essa 
colonização dirigida pelo governo português se 
deu através da: 
 
a) Criação do sistema de governo-geral e câmaras 

municipais 
b) Criação das Capitanias Hereditárias. 
c) Montagem do sistema colonial. 
d) Criação e distribuição das sesmarias. 
e) Criação do sistema de governos gerais. 
 
25) São consideradas como as primeiras cidades 
que se tem notícia na história: 
 
a) Norte Chico, Ur, Nipur.  
b) Damasco, Babilônia, Ugarit.    
c) Tebas, Menfis, Jerico.    
d) Damasco, Tebas, Fenícia. 
e) Roma, Fenícia, Cartago.   
 
26) Durante o período da ditadura militar no 
Brasil, os Presidentes usavam muito um 
dispositivo chamado Ato Institucional que lhes 
dava amplos poderes. No dia treze de maio de mil 

novecentos e sessenta e oito decretou-se o mais 
repressivo de todos os atos institucionais. Por 
meio dele poderia ser fechado o Congresso, haver 
intervenção nos Estados, aposentar funcionários 
públicos e suspender o habeas corpus para os 
chamados crimes políticos. Foi o conhecido Ato 
Institucional número: 
 
a) 5.     
b) 4. 
c)  3. 
d)  2. 
e)  1. 
 
27) Autor da  trilogia, Antígona, Electra e Édipo: 
 
a)  Sócrates. 
b)  Platão. 
c)  Aristóteles. 
d)  Sófocles. 
e)  Ésquilo. 
 
28) À frente do País, _________________ 
implantou um governo de caráter personalista, 
bem ao estilo dos lideres fascistas da época, tudo 
isso, aliado às realizações e polêmicas do período, 
fez dele um dos mais carismáticos políticos 
brasileiros de todos os tempos.  
 
a) Fernando Collor. 
b)  José Sarney. 
c)  Getúlio Vargas. 
d)  Floriano Peixoto. 
e)  Castelo Branco. 
 
29) O termo idade média foi criado para designar 
uma época da História com características muito 
especificas. Situada entre os séculos V e XV , ou 
seja, entre a Antiguidade e a Idade Moderna, ela 
foi considerada, por muito tempo, um período 
intermediário entre duas épocas brilhantes. Essa 
época é conhecida pejorativamente como: 
 
a) Idade da Pedra Polida.  
b) Idade das Trevas.  
c) Idade dos Bárbaros.  
d) Idade da Renascentista.  
e)  Todas as alternativas estão incorretas.  
 
30) Entre os fatores que contribuíram para a 
Revolução de 1930, podemos citar, EXCETO: 
 
a) A divisão das oligarquias. 
b) A crise de 1929. 
c) O apoio dos tenentes aos revolucionários. 
d) O descontentamento popular diante da crise 
econômica reinante no Pais.  
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e) O assassinato do presidente Hermes da Fonseca. 
 
31) Em 1534 , o governo português concluiu que a 
única forma de ocupação do Brasil seria através 
da colonização. Era necessário colonizar, 
simultaneamente, todo o extenso território. Essa 
colonização dirigida pelo governo português se 
deu através da: 
 
a) Criação do sistema de governo-geral e câmaras 

municipais. 
b) Criação das Capitanias Hereditárias. 
c) Montagem do sistema colonial. 
d) Criação e distribuição das sesmarias. 
e) Criação do sistema de governos gerais. 
 
32) Ao pedir que o povo votasse contra o 
parlamentarismo no plebiscito de 6 de janeiro de 
1963, o governo de _________________ pretendia 
obter maior poder e legitimidade política para 
promover as reformas de base. 
 
a) Jânio Quadros. 
b)  Café Filho. 
c)  Getúlio Vargas. 
d)  João Goulart. 
e)  Juscelino Kubischek. 
 
33) Sólon,  celebre ateniense foi: 
 
a)  Legislador. 
b)  Filosofo. 
c)  Político. 
d)  Historiador. 
e) Gladiador. 
 
34) Para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB 9.394/96) a formação dos 
docentes para atuar na Educação Básica deverá, 
EXCETO: 
 
a) Estabelecer a associação entre teorias e práticas. 
b) Ser feita em nível superior, em cursos de 

licenciatura, de graduação plena. 
c) Incluir prática de ensino com no mínimo trezentas 

horas. 
d) Exigir fluência do futuro docente em pelo menos 

uma língua estrangeira moderna. 
e) No mínimo, ser feita em cursos de nível médio, na 

modalidade normal (antigo magistério) para a 
atuação na educação infantil e séries iniciais do 
ensino fundamental. 

 
35) Considerando os dispositivos da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
enumere segunda coluna de acordo com a 
primeira e assinale a alternativa que contenha a 
sequência correta: 

1. Prove meios para a recuperação dos alunos de 
menor rendimento.     

2. Faz a coordenação da política nacional de 
educação. 

3. Assegura o ensino fundamental e oferece, com 
prioridade, o ensino médio. 

4. Oferece a educação infantil em creches e pré-
escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental. 

5. Elabora e cumpre o plano de trabalho segundo a 
proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino. 

6. Compreende as instituições de educação superior 
criadas e mantidas pela iniciativa privada e os 
órgãos federais de educação. 

 
(    ) União. 
(    ) Município. 
(    ) Estado. 
(    ) Estabelecimentos de ensino. 
(    ) Sistema federal de ensino. 
(    ) Docentes. 
 
a) 4, 2, 3, 1, 5, 6. 
b) 3, 1, 4, 2, 6, 5. 
c) 2, 4, 3, 1, 6, 5. 
d) 2, 3, 5, 5, 1, 4. 
e) 1, 2, 4, 5, 3, 6. 

 
36) Conforme disposto no art. 13 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os 
docentes incumbir-se-ão de: 
 

I. Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino. 

II. Elaborar e cumprir o plano de ação e de 
trabalho, segundo a direção do estabelecimento 
de ensino. 

III. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
 
a) Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente os itens II e III estão corretos. 
c) Somente os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Todos os itens estão incorretos. 
 
37) De acordo com a LDB, marque V para 
Verdadeiro e F para Falso e assinale a alternativa 
correta: 
 
(      )  A educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 
no trabalho e em estudos posteriores. 

(      )  A educação básica poderá organizar-se em séries 
semestrais, períodos anuais, alternância regular 
de períodos de estudos, grupos não-seriados, 
com base na nacionalidade, na competência e 
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em outros critérios, ou por forma diversa de 
organização, sempre que o interesse  do 
processo de aprendizagem assim o recomendar. 

(      )  Será objetivo permanente das autoridades 
responsáveis alcançar a relação adequada entre o 
número de alunos e o professor, a carga horária 
e as condições materiais do estabelecimento. 

 
a) V, F, V. 
b) V, V, F. 
c) F, V, V. 
d) F, F, V. 
e) V, F, F. 
 
38) Esta avaliação é geralmente realizada durante 
todo o processo de ensino-aprendizagem. É 
melhor aproveitada quando o resultado 
(feedback) é rapidamente fornecido para os 
alunos, permitindo que possam corrigir eventuais 
erros de interpretação do conteúdo ensinado. É 
um termômetro para o professor e o aluno 
saberem como o aprendizado está sendo 
desenvolvido, bem ou mal, permitindo que o 
aluno se recupere agilmente: 
 
a) Avaliação somativa. 
b) Avaliação de freqüencia. 
c) Avaliação classificatória. 
d) Avaliação formativa. 
e) Avaliação funcional. 
 
39) Preencha as lacunas com as palavras: Projeto 
Político Pedagógico, Planejamento e Currículo e 
marque a sequência correta: 
 
________________ é processo de busca de equilíbrio 
entre meios e fins, entre recursos e objetivos, visando 
ao melhor funcionamento de empresas, instituições, 
setores de trabalho, organizações grupais e outras 
atividades humanas.  
________________ é concebido como o instrumento 
teórico-metodológico que a escola elabora, de forma 
participativa, com a finalidade de apontar a direção e o 
caminho que vai percorrer para realizar, da melhor 
maneira possível, sua função educativa. 
________________ não pode ser separado do 
contexto social, uma vez que ele é historicamente 
situado e culturalmente determinado. 
________________ é uma ferramenta gerencial que 
auxilia a escola a definir suas prioridades estratégicas, a 
converter as prioridades em metas educacionais e 
outras concretas, a decidir o que fazer para alcançar as 
metas de aprendizagem, a medir se os resultados 
atingidos e a avaliar o próprio desempenho. 
________________ expressa uma dada cultura, não 
sendo um instrumento neutro. Por essa razão, a sua 
definição requer reflexão crítica, que interprete tanto 

as suas implicações no âmbito da cultura dominante, 
quanto no da cultura popular. 
 
a) Planejamento, Currículo, Projeto Político 

Pedagógico, Currículo, Projeto Político Pedagógico. 
b) Currículo, Projeto Político Pedagógico, 

Planejamento, Projeto Político Pedagógico, 
Currículo. 

c) Planejamento, Projeto Político Pedagógico, 
Currículo, Projeto Político Pedagógico, Currículo. 

d) Projeto Político Pedagógico, Currículo, 
Planejamento, Projeto Político Pedagógico, 
Currículo. 

e) Planejamento, Projeto Político Pedagógico, 
Currículo, Projeto Político Pedagógico, Currículo. 
 

40) Em nosso cotidiano estamos constantemente 
avaliando e sendo avaliados por aqueles que 
conosco estabelecem processos de interação, 
mesmo que muitas vezes não o percebamos 
conscientemente. Há, entretanto, um espaço onde 
essa avaliação determina muitas vezes o destino 
dos sujeitos: a escola. Com relação ao enunciado 
acima, leia as assertivas abaixo e assinale a 
INCORRETA: 
 
a) A avaliação se constitui para todos os envolvidos 

como o inventário de um processo vivo, intenso e 
complexo, podendo significar o modo pelo qual 
todos os participantes do projeto pedagógico 
tomam consciência de suas identidades, suas 
diferenças, responsabilidades e avanços, na busca 
da autonomia necessária para compreender o 
mundo no qual vivemos. 

b) A avaliação do processo de ensino e aprendizagem 
é realizada de forma contínua, cumulativa e 
sistemática na escola, com o objetivo de 
diagnosticar a situação de aprendizagem de cada 
aluno, em relação à programação curricular. 

c) A avaliação deve priorizar apenas o resultado ou o 
processo, além de ser uma prática de investigação, 
interrogar a relação ensino aprendizagem e buscar 
identificar os conhecimentos construídos e as 
dificuldades de uma forma dialógica. 

d) A Lei 9.394/96, a LDB, ou Lei Darcy Ribeiro, não 
prioriza o sistema rigoroso e opressivo de notas 
parciais e médias finais no processo de avaliação 
escolar. Para a LDB, ninguém aprende para ser 
avaliado. A educação em valores é uma realidade da 
Lei 9394/96. 

e) A avaliação é a reflexão transformada em ação, que 
impulsiona as novas reflexões. Cabe ao educador 
uma reflexão permanente sobre a sua realidade, um 
acompanhamento contínuo do educando, na 
trajetória da construção do conhecimento. 

 
 


