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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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QUANDO SE É JOVEM E FORTE 
 
1º Uma vez uma mulher disse: vocês jovens não sabem a força que têm. 
2º Aquela frase me fez olhá-la de onde ela falava: do lugar da não-juventude. Ela 
expressava seu encantamento a partir de uma lacuna. Se colocava propositadamente no 
crepúsculo e com suas palavras me iluminava. 
3º  Outro dia a frase irrompeu silenciosamente em mim como coroamento de uma 
cena. Uma cena, no entanto, trivial. 
4º Estávamos ali na sala de um apartamento e conversávamos. Um grupo, digamos, 
de pessoas maduras. Cada um com seu copinho de uísque na mão, conversando 
negócios e banalidades. De repente entra .................... sala uma adolescente preparando-
se para sair. Entra como faz toda adolescente: pedindo à mãe que veja qualquer coisa em 
seu vestido ou lhe empreste uma joia. E quando ela entrou tão naturalmente linda, não de 
uma beleza excepcional, mas de uma beleza que se espera que uma jovem tenha, 
quando ela entrou, um a um, todos foram murchando suas frases para ficarem em pura 
contemplação. 
5º Poderia-se argumentar que vestida assim ela parecia uma Grace Kelly, um cisne 
solicitando adoração. Mas se assim é, .................... a mesma cena se repetiu quando 
entrou outra irmã, impromptamente, de jeans, vinda da rua, espalhando brilho nos dentes 
e vida nos cabelos? 
6º Olhava-se para uma, olhava-se para outra. Olhava-se para os pais que orgulhosos 
colhiam a mensagem no ar. E surge a terceira filha, também adolescente com aquela 
roupa displicente que, em vez de ocultar, revela mais ainda juventude. 
7º Esta experiência se repete quando uma família são apresentados os filhos jovens. 
Igualmente quando se entra numa universidade e se vê aquele enxame de camisetas, 
jeans e tênis gesticulando e rindo entre uma sala e outra, entre sanduíche e um livro, 
sentados, displicentes, namorando sob árvores e na grama, como se dissessem: eu tenho 
a juventude, o saber vem .................... acréscimo. 
8º Infelizmente não vem. E a juventude se gasta. Como as pedras se gastam, como 
as roupas se gastam, se gasta a pele, embora a alma se torne mais densa ou encorpada. 
9º Algo semelhante ocorre diante de qualquer criança. Para um bebê convergem 
todas as atenções na sala. Sorrisos se desenham nos rostos adultos e o ambiente é de 
terna devoção. É a presença da vida, que no jovem parece ter atingido seu auge. 
10 Claro _____ jovens que são foscos e velhos e velhos e velhos que são radiosos 
adolescentes. Não é disto que falo. 
11 Estou falando de outra coisa desde o princípio. Daquela frase que aquela mulher 
depositou .................... minha juventude e agora renasceu. 
12 Gostaria de doá-la a alguém. Penso nisto e a porta se abre. Irrompeu, lindas, 
minhas duas filhas. Extasiando lhes dou um beijo e digo: 
13 _ Filhas, vocês não sabem que força têm. 

(Affonso Romano de Sant’Anna. Porta de colégio. São Paulo. Ática, 1995. p. 39-42.) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas 
contínuas no texto: 
a) por quê – ao invés de – a. 
b) por que – em vez de – há. 
c) por que – em vez de – a. 
d) porque – ao invés de – há. 
 
02 - Obedecendo as normas gramaticais referentes à regência verbal, assinale a 
alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada no texto: 
a) pela – por – na. 
b) à – de – à. 
c) na – em – em. 
d) a – pelo – a. 
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03 - Considere os pares de palavras abaixo: 
I - Vocês e têm (1º parágrafo). 
II - Família e sanduíche (7º parágrafo). 
III - Árvores e acréscimo (7º parágrafo). 
Quais deles os acentos gráficos são determinados pela mesma regra? 
a) Apenas II.     c) Apenas III. 
b) Apenas I e II.    d) Apenas I e III. 
 
04 - Assinale a alternativa que substitui corretamente os elementos coesivos 
destacados no quarto parágrafo (mas, quando): 
a) entretanto – visto que.   c) embora – dado que. 
b) conquanto – logo que.   d) porém – assim que. 
 
05 - Em “com suas palavras me iluminava” (2º parágrafo). Assinale a alternativa em 
que o verbo está flexionado no mesmo tempo e modo que o grifado acima: 
a) Para ficarem em pura contemplação. 
b) Colhiam a mensagem no ar. 
c) Embora a alma se torne mais densa ou encorpada. 
d) Sorrisos se desenham nos rostos adultos. 
 
06 - Assinale as afirmativas referentes ao texto: 
I - Foi preciso que o narrador chegasse à maturidade para que as palavras da 
mulher fizessem sentido para ele. 
II - O texto retrata uma contradição inevitável da vida, existente na relação entre 
juventude e maturidade. 
III - Segundo o autor a perda da juventude traz consequências positivas, com a 
maturidade o ser se torna mais pleno, mais rico de experiências e emoções. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 

07 - Ailton, Bruno e Caio colecionam figurinhas de jogadores de futebol. Sabe-se 
que Ailton possui o dobro do número de figurinhas de Bruno, e que Bruno e Caio 
possuem a mesma quantidade de figurinhas. Sabe-se ainda que 2% das figurinhas 
de Ailton, 3% das figurinhas de Bruno, e 5% das figurinhas de Caio são do jogador 
Romário. Misturando-se todas as figurinhas, a probabilidade de, ao se escolher 
aleatoriamente uma das figurinhas, ela ser do jogador Romário é igual a: 
a) 2%.     c) 4%. 
b) 3%.     d) 5%. 
 
08 - As dimensões de um paralelepípedo reto retângulo formam uma progressão 
aritmética de razão 4 e cuja soma é igual a 27. O volume desse paralelepípedo, em 
cm3, é igual a: 
a) 480.    c) 520. 
b) 510.    d) 535. 
 
09 - Num grupo de 8 alunos, ficou decidido que 3 deles iriam auxiliar o professor de 
Geografia, e os outros 5 iriam auxiliar o professor de História na feira de 
conhecimentos da escola. O número de maneiras que essas duas tarefas podem 
ser distribuídas entre os alunos desse grupo é igual a: 
a) 28. 
b) 42. 
c) 56. 
d) 70. 
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10 - Um objeto é lançado verticalmente, a partir do solo e, ao fim de “t” segundos, 
sua altura “h”, em metros, é dada por h(t) = 25t – 5t2. A altura máxima que esse 
objeto pode atingir é igual a: 
a) 5 m. 
b) 25 m. 
c) 31,25 m. 
d) 42,35 m. 
 

11 - Em 10 anos a Campanha do Desarmamento recolheu aproximadamente em 
todo Brasil cerca de: 
a) 6 mil e 500 armas.  
b) 65 mil armas.  
c) 650 mil armas.  
d) 6 milhões e 500 mil armas.  
 
12 - Em que ano o Município de Colombo recebeu pela primeira vez esta 
denominação? 
a) 1.886.     c) 1.932. 
b) 1.890.     d) 1.938. 
 
13 - Estados que sofreram com a enchente do Rio Madeira no mês passado: 
a) Acre e Rondônia. 
b) Amapá e Amazonas. 
c) Pará e Roraima. 
d) Todos da Região Norte do Brasil. 
 
14 - Países que estão em vias de um conflito armado na Europa: 
a) Bósnia e Bulgária. 
b) Croácia e Polônia. 
c) Romênia e Sérvia. 
d) Rússia e Ucrânia. 
 

15 - De acordo com Piletti (95), no desenvolvimento humano, não existem 
momentos de ruptura radical, pois a evolução é gradual e contínua. Entretanto em 
alguns momentos as mudanças são maiores e contínuas. Sequenciando esta ideia, 
o autor destaca que no século XX, dois cientistas se destacaram nos estudos sobre 
o desenvolvimento humano, devido a acreditarem que o desenvolvimento humano 
se faz através de estágios ou fases, que se sucedem na mesma ordem em todos os 
indivíduos. São eles: 
a) Piaget e Carl Rogers. 
b) Piaget e Vygotski. 
c) Piaget e Freud. 
d) Piaget e Jung. 
 
16 - Ainda sobre o desenvolvimento humano, Piaget define que a adaptação é 
essencial para o desenvolvimento, portanto ela compreende dois processos 
básicos: a assimilação e a acomodação. Diante do exposto, o autor define o 
desenvolvimento humano como: 
a) A busca de um equilíbrio superior, como um processo de equilibração constante. 
b) A busca pela aprendizagem alienada. 
c) A necessidade de aprender conteúdos científicos, políticos e culturais historicamente 
acumulados. 
d) Um processo de equilibração inferior em favorecimento ao processo de equilibração 
superior. 
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17 - Para Luckesi "[...] O ato de planejar é a atividade intencional pela qual se 
projetam fins e se estabelecem meios para atingi-los. Por isso, não é neutro, mas 
ideologicamente comprometido." De acordo com essa definição o/a professor/a da 
escola pública deve levar em consideração: 
a) A ideologia dominante, tendo em vista que a função da escola pública é manter a linha 
de distinção entre as classes sociais. 
b) O planejamento é algo que já deve vir pronto, pois os conteúdos já seguem um 
caminho norteador oportunizado pelas diretrizes curriculares. 
c) O comprometimento com a educação, deve fazer com que o/a professor/a trabalhe os 
conteúdos de forma significativa, dando condições aos alunos de se encontrarem no 
processo educativo e se posicionarem social e politicamente. 
d) Os professores precisam saber diferenciar os conteúdos que possam levar os alunos a 
alienação social e trabalhá-los de forma que sejam irrefragáveis. 
 
18 - O Projeto Político Pedagógico é um documento que: 
a) Deve explicitar a realidade da escola e, a partir desta, ser reformulado pelos 
professores, funcionários, equipe pedagógica e diretiva, membros da comunidade escolar, 
com ações/intenções que possam intervir e melhorar as condições e o processo 
ensino/aprendizagem. 
b) Faz parte da documentação obrigatória da instituição escolar, portanto deve ser 
elaborado pela secretaria e não pode ser retirado das dependências da escola e nem ser 
disponibilizado para consulta da comunidade. 
c) Deve apresentar todos os problemas, ações e supostas intervenções para que haja um 
ensino de qualidade. Para tanto deve ser elaborado somente pela equipe Pedagógica da 
escola, devido a estes responsáveis serem capacitados com linguagens e técnicas de 
registro científico. 
d) Deve conter anexos como regimento escolar, propostas curriculares, planos de ensino. 
Neste sentido tal documento deve ser de restrito acesso (não podendo ser manuseado 
pela comunidade e nem pelos professores), tendo em vista a sua importância. 
 
19 - O Processo de Avaliação da Aprendizagem é determinante na obtenção dos 
resultados eficazes na escola, com isso, Luckesi diz que: "A avaliação poderia ser 
compreendida como uma crítica do percurso de uma ação, seja ela curta, seja 
prolongada. Enquanto o planejamento dimensiona o que se vai construir, a 
avaliação subsidia essa construção, porque fundamenta novas decisões. (...) A 
avaliação será, então, um sistema de crítica do próprio projeto que elaboramos e 
estamos desejando levar adiante. (...) um ato amoroso, um ato de cuidado, pelo qual 
todos verificam como estão criando seu bebê e como podem trabalhar para que ele 
cresça." Essa definição do autor corrobora com a seguinte definição: 
a) A avaliação é um momento único que não deve ser prolongado, portanto os alunos não 
podem ser avaliados muitas vezes, pois isso causa incômodo e leva ao mau 
desempenho. 
b) A avaliação como mecanismo de verificação da aprendizagem, num processo contínuo, 
construtor e de auto-crítica discente e docente, portanto, o professor, diante dos dados 
apresentados por meio da avaliação deve estabelecer novas estratégias de ação. 
c) A avaliação deve ser contínua, cumulativa, com prevalência dos aspectos de produção 
quantitativos sobre os qualitativos (conforme LDB 9394/96), tendo em vista as médias 
escolares e o cumprimento das metas da escola. 
d) A avaliação deve levar em consideração a especificidade do sujeito, tendo em vista que 
todos tem as mesmas oportunidades, portanto todos devem ser avaliados da mesma 
forma, sem distinção de instrumentos e mecanismos. 
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20 - Nas informações abaixo, estão alguns itens componentes à cada tendência 
pedagógica da educação. De acordo com o exposto relacione a coluna da direita 
com a da esquerda, escrevendo antes de cada definição, o número correspondente 
a Tendência Pedagógica que a mesma representa: 
1 - Tendência Liberal Tradicional.  ( ) Acentua o ensino humanístico de 

cultura geral/aluno=próprio esforço. 
2 - Tecnicista.  ( ) Subordina a educação à 

Sociedade /recursos humanos. 
3 - Liberal Renovada.  ( ) Parte das necessidades e 

interesses individuais/ adaptação ao 
meio. 

4 - Progressista Libertadora.  ( ) Professores e alunos 
mediatizados pela realidade. 

5 - Histórico-crítica.  ( ) A difusão dos conteúdos é 
primordial, não pode ser abstrato, mas 
sim, vivos e concretos. 

Assinale a alternativa correspondente a ordem CORRETA dos conceitos relativos 
as tendências de cima para baixo: 
a) 2, 1, 3, 5, 4.   c) 1, 2, 3, 4, 5. 
b) 3, 4, 2, 1, 5.   d) 3, 2, 1, 4, 5. 
 
21 - O Construtivismo é embasado na crença de que o saber não apresenta-se 
totalmente finalizado, portanto trata-se de um processo em construção e requer a 
criação de estratégias que levem a construção do conhecimento. Partindo deste 
pressuposto considere as seguintes afirmativas: 
I - O construtivismo constitui-se num ideário epistemológico, psicológico e 
pedagógico, fortemente difundido no interior das práticas e reflexões educacionais. 
II - A despeito das divergências que possam existir quanto ao que seriam as 
principais características definidoras desse ideário em educação, não se pode 
negar a existência dessa corrente, pelo simples fato do grande número de 
publicações de autores autodefinidos como construtivistas. 
III - Esta construção é realizada através da ação e não por dons concedidos 
anteriormente ao sujeito, presentes na constituição dos genes ou no ambiente em 
que ele cresceu. 
IV - É um método que pressupõe que é a partir da atitude que se instituem a mente 
e a consciência, assim como os nossos pensamentos. 
VI - A partir da segunda metade da década de 1960, após o regime militar, este 
ideário começou a ganhar simpatia com o manifesto dos pioneiros da educação 
nova. 
Dentre as afirmativas acima, assinale a alternativa correspondente as respostas 
CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
b) Apenas as afirmativas I, II, III e V. 
c) Apenas as afirmativas I, II, III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96 dispõe sobre 
os níveis e modalidades de ensino. Com isso podemos dizer que: 
I - Os níveis de ensino estão divididos em: Educação Básica e Ensino Superior. 
II - As modalidades de ensino compõem as especificidades da Educação de jovens 
e adultos, Educação Indígena, Educação à Distância, Educação Especial, Educação 
Profissional. 
III - Os níveis de ensino compõem: Educação Profissional, Educação Quilombola, 
Educação Indígena, Educação à Distância, Cultura afro e Educação Especial. 
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IV - Os níveis de ensino estão divididos em: Pré-escola, Ensino Fundamental, 
Ensino Médio, Ensino Superior e Pós-graduação. 
V - As modalidades de ensino abordam a necessidade de currículos específicos. 
Dentre as afirmativas acima, estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas II, III, IV e V. 
b) Apenas as afirmativas I, II e V. 
c) Apenas as afirmativas II, IV e V. 
d) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
 
23 - Dentre os assuntos abordados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional-LDB 9394/96, encontra-se os níveis de administração da educação. Neste 
sentido podemos afirmar que algumas responsabilidades estão direcionadas a 
determinadas competências. De acordo com as afirmativas abaixo assinale a 
alternativa que corresponde a informação CORRETA: 
a) O município incumbir-se-á de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior da União e os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino.  
b) Os Estados incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições 
oficiais dos seus sistemas de ensino. 
c) A União incumbir-se-á de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, 
transpassando 25% de sua arrecadação de impostos diretamente ao município. 
d) A União incumbir-se-á de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, 
com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição 
Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 
 
24 - Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram elaborados procurando, 
respeitar as diversidades regionais, culturais e políticas existentes no país, assim 
como, considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao 
processo educativo em todas as regiões brasileiras. Para tanto, o documento 
apresenta alguns objetivos para a formação dos alunos à nível de ensino 
fundamental. De acordo com as afirmativas abaixo, assinale a alternativa 
correspondente a resposta INCORRETA: 
a) Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de 
direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de 
solidariedade, cooperação e repúdio às justiças sociais, respeitando o outro e exigindo 
para si o mesmo respeito. 
b) Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 
sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. 
c) Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 
culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e 
pessoal e o sentimento de pertinência ao país. 
d) Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 
aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de 
etnia ou outras características individuais e sociais. 
 
25 - A Lei 1205/2010 (Estatuto do Servidor de Colombo), apresenta no art. 6º a 
denominação de cargo, classe, carreira e quadro funcional. Neste sentido é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Cargo de carreira é a denominação dada a um conjunto de funções assemelhadas e 
distribuídas hierarquicamente por nível de complexidade e  responsabilidade.  
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b) Classe ou Nível é o agrupamento de cargos da mesma denominação e com atribuições 
e responsabilidades, com progressividade distribuída por habilitação do servidor e de 
acordo com a complexidade e responsabilidade das funções atribuídas ao cargo.  
c) Carreira é o conjunto de classes ou níveis de mesma natureza de trabalho, dispostas 
hierarquicamente de acordo com o grau de complexidade, dificuldade ou responsabilidade 
das atribuições e formação acadêmica, constituindo-se a linha natural para promoção ou 
progressão do servidor.  
d) Quadro é o conjunto de classes, níveis e cargos acumulados por setores agrupados e 
empregos publicizados. 
 
26 - O Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Lei 8069/90), apresenta no art. 53 
que a criança e o adolescente têm direito a educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho. Na sequência, o referido artigo determina: 
I - Igualdade de condições para acesso e permanência. 
II - Direito de ser respeitado por seus educadores. 
III - Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores. 
IV - Direito de organização e participação em entidades estudantis. 
V - Acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Dentre as afirmativas acima, estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I, II e V.   c) Apenas as afirmativas I, II, IV e V. 
b) Apenas as afirmativas I, II, III e V.  d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27 - A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
nos currículos da Educação Básica trata-se de decisão política, com fortes 
repercussões pedagógicas, inclusive com a necessidade da formação e 
capacitação de professores. Esta medida, disposta na Lei 10.639/03 destaca que: 
a) Somente os professores de matemática devem trabalhar os conteúdos pertinentes a 
Cultura afro em suas disciplinas, tendo em vista o número considerável de africanos que 
embarcaram no Brasil. 
b) Além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar 
devidamente a história e cultura de seu povo, buscando reparar danos que se repetem à 
séculos. 
c) Os estabelecimentos de ensino têm autonomia para trabalhar tal conteúdo, porém 
devem primar pelo dia 15 de Setembro para comemorar o dia da consciência negra, tendo 
em vista que o mesmo apresenta-se no calendário nacional. 
d) A Lei 9394/96 enfatiza que a obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-
Brasileira é específico ao ensino fundamental nas séries iniciais, tendo em vista que as 
demais séries apresentam disciplinas e conteúdos mais relevantes que o tema em 
questão. 
 
28 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), especifica que 
o ensino especial (Educação Especial) é uma modalidade, com isso, deve perpassar 
o ensino comum em todos os seus níveis, ou seja, desde a escola básica até o 
ensino superior (Manton e Prieto, 2006, p.25). Esta abordagem refere-se a ênfase da 
LDB 9394/96 sobre a educação especial, para tanto é importante lembrar que sobre 
esse assunto a LDB determina que: 
a) Haverá, sempre, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial, mesmo que a escola não tenha alunos 
que se enquadram nesta modalidade, pois sabe-se que os professores devem 
especializar-se para atender as especificidades dos alunos, quando os mesmo forem 
matriculados na escola regular. 
b) A educação especial também deve primar para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
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revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os 
órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior 
nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. 
c) Terminalidade específica para aqueles que já conseguiram atingir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 
concluir em menor tempo o programa escolar para os hiperativos. 
d) Acesso restrito aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o 
respectivo nível do ensino fundamental nas séries iniciais. 
 
29 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), em seu art. 26, 
dispõe sobre o currículo da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
A mesma menciona a musicalização e ressalta no parágrafo 6º que: 
a) A música deverá ser conteúdo obrigatório e exclusivo, do componente curricular, 
cabendo aos professores trabalhar no mínimo duas aulas semanais com o tema. 
b) A música deverá ser conteúdo de tema transversal, tendo em vista a especificidade e 
obrigatoriedade da formação do/a professor/a, pois o/a mesmo/a deve ser formado/a na 
área de atuação.  
c) A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 
curricular. 
d) A música não deve ser conteúdo obrigatório, mas é exclusivo, do componente 
curricular na disciplina de Arte, caso o/a professor/a opte em trabalhar com este conteúdo. 
 
30 - Considere as afirmativas abaixo e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa: 
Dentre as atribuições do cargo para professor na rede pública de ensino, exposta 
no edital para este concurso, podemos destacar: 
( ) Transmitir os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao 
aluno condições de exercer sua cidadania. 
( ) Exercer atividades técnico-pedagógicas que dão indiretamente suporte às 
atividades de ensino. 
( ) Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino/aprendizagem 
propondo estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem 
operacionalizados. 
( ) Gerenciar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas 
administrativo - pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das 
atividades docentes e discentes. 
( ) Planejar e ministrar aulas nos dias letivos e projetos extraclasse 
complementares, no cumprimento da carga horária que perpasse as 800 horas 
anuais, tendo em vista a importância da reposição de carga horária devido aos 
feriados municipais e estaduais estabelecidos em calendário.  
( ) Avaliar o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar e 
Informar aos pais e responsáveis sobre o rendimento dos alunos, assim como 
informar diretamente ao conselho tutelar e/ou promotoria pública os casos de 
ausência, sem a necessidade de entrar em contato com a família em primeira 
instância. 
Dentre as afirmativas acima, estão CORRETAS: 
a) V, F, V, V, F, F.    c) V, F, V, F, V, V. 
b) V, V, F, V, F, F.    d) V, V, F, F, V, F. 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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