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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 

perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  
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II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 

E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 
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14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao 

Lazer, Art. 53. 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-se-lhes: 

 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola; 

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 à escola pública e gratuita próxima de sua 

residência. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, III, IV 

B. II, IV, V 

C. I e V 

D. I, II, IV 

E. I, II, III, IV, V 

 

 

 

17- A Lei nº. 9394/96; Do Direito à Educação e do Dever de 

Educar afirma que é dever do Estado com educação escolar 

pública será efetivado mediante a garantia de: 

 

1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 5 aos 18 anos 

de idade, organizada da seguinte forma:  a) pré-escola; b) 

ensino fundamental; c) ensino médio;   

2. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e 

médio para todos os que não os concluíram na idade 

própria;   

3. Oferta de educação escolar regular 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; 

4. 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. 

5. 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 5 (cinco) anos 

de idade.  

 

A soma das alternativas corretas é: 

 

A. 6 pontos. 

B. 8 pontos. 

C. 9 pontos. 

D. 10 pontos. 

E. 15 pontos. 

 

18- Segundo a Lei nº. 9394/96; Art. 13. Os docentes incumbir-

se-ão de, EXCETO: 

 

A. Elaborar a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino. 

B. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino. 

C. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento. 

D. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além 

de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional. 

E. Colaborar com as atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade. 

 

19- De acordo à tendência pedagógica liberal tradicional é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A escola deve preparar os alunos para assumirem seus 

papéis na sociedade, trabalhando com conteúdos que 

formem intelectual e moralmente o aluno, de forma 

desvinculada da realidade, pois os problemas sociais não 

devem penetrar na escola. 

B. Essa tendência resistiu ao longo dos anos e coloca o 

aluno diante do conhecimento acumulado pela 

humanidade. 
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C. O ensino está centrado no professor, que tem autoridade 

máxima na sala de aula, os conteúdos são conhecimentos 

acumulados de geração a geração, não relacionados com 

a realidade do aluno. 

D. Há predominância da exposição oral dos conteúdos, 

seguindo uma sequência predeterminada; enfatizando 

repetidos para garantir a memorização dos conteúdos, 

que são alheios à realidade social. 

E. Essa pedagogia já foi extinta das escolas, dando lugar a 

uma dimensão que abrange também a realidade do aluno. 

 

20- Referente à tendência progressista histórico-crítica é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Visa à conscientização exercida pela sociedade sobre a 

educação. 

B. Passa a ser responsabilidade da família a difusão do 

conhecimento histórico e socialmente produzido, o que 

contribui para a transformação social. 

C. O professor é o mediador do processo de ensino-

aprendizagem que valoriza o conhecimento dos alunos. 

D. A didática, nesse enfoque, direciona o processo de 

ensino, voltando-o para as finalidades pedagógicas, 

sociais e políticas. 

E. A pedagogia crítico-social dos conteúdos estabelece 

como função da escola a difusão dos conteúdos de forma 

contextualizada e vinculada às realidades sociais e à 

experiência concreta do aluno. 

 

21- Planejamento é o processo de busca de equilíbrio entre os 

meios e os fins, entre recursos e objetivos. Desta forma, são 

benefícios trazidos por um planejamento correto na ambiente 

educacional, EXCETO: 

 

A. Permite tomar decisões refletidas e fundamentadas. 

B. Permite levar em consideração as capacidades e os 

conhecimentos prévios do aluno e adaptar a isso a 

programação das atividades. 

C. Esclarece o sentido que se quer potencializar dentro do 

que ensinamos e do que aprendemos. 

D. Esclarece as atividades de ensino que se quer realizar. 

E. Permite prever as possíveis dificuldades de cada criança 

e orientá-las com a ajuda necessária. 

 

22- São fases do planejamento de ensino, EXCETO: 

 

A. O conhecimento da realidade. 

B. A delimitação dos objetivos de ensino. 

C. A seleção dos conteúdos. 

D. A metodologia. 

E. A avaliação final do ensino. 

 

23- Os objetivos educacionais são divididos em: 

 

A. Gerais e relacionais. 

B. Gerais e instrucionais. 

C. Primários e secundários. 

D. Primordiais e relativos. 

E. Didáticos e específicos. 

 

 

24- Dentre as formas de organização curricular, as mais 

freqüentes nas escolas brasileiras são denominadas de: 

 

A. Regime seriado e regime ciclado. 

B. Regime progressista e regime construtivista. 

C. Regime seriado e regime escalar. 

D. Regime progressista e regime ciclado. 

E. Regime construtivista e regime escalar. 

 

25- São características dos jogos cooperativos, EXCETO: 

 

A. Visão de que "tem para todos".  

B. Objetivos exclusivos. 

C. Confiança mútua. 

D. Descontração. 

E. Solidariedade. 

 

26- Haydt, 2010 fornece dicas de como os trabalhos do 

professor em sala de aula podem ser realizados com excelência, 

apontando algumas normas didáticas que inclui, EXCETO: 

 

A. Incentivar sempre a participação dos alunos, criando 

condições para que eles se mantenham numa atitude 

reflexiva. 

B. Aproveitar as experiências anteriores dos alunos, para 

que eles possam associar os novos conteúdos assimilados 

às suas vivências significativas; 

C. Adequar o conteúdo e a linguagem ao nível de 

desenvolvimento cognitivo de classe. 

D. Oferecer ao aluno oportunidade de transferir e aplicar o 

conhecimento aprendido a casos concretos e particulares, 

nas mais variadas situações. 

E. Verificar semestralmente, por intermédio da avaliação 

intermitente, se o aluno assimilou e compreendeu o 

conteúdo desenvolvido. 

  

27- São características do uso do Data-show na sala de aula, 

EXCETO: 

 

A. O material é de fácil confecção. 

B. Método que permite alterações prévias ou tardias, sem 

perda do material.  

C. É necessário escuridão total para sua utilização. 

D. É usado sem que se dê as costas ao público. 

E. Permite a projeção colorida. 

 

28- São instrumentos da avaliação pela técnica de inquirição: 

 

A. Listas de checagem, escalas de classificações e escalas de 

atitude 

B. Questionário, entrevista, inventário 

C. Testes padronizados e testes construídos pelo professor 

D. Provas com itens objetivos e provas com objetivos 

dissertativos 

E. Listas de checagem, entrevistas e testes padronizados 
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29- Sobre os conteúdos de ensino é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os conteúdos sistematizados são o alicerce da instrução e 

do ensino, os objetos de assimilação e meio indispensável 

para o desenvolvimento global da personalidade. 

B. As habilidades são qualidades intelectuais necessárias 

para atividade mental no processo de assimilação de 

conhecimentos. 

C. As atitudes e convicções se referem aos modos de como 

são elaborados o planejamento do ensino, avaliando 

exclusivamente a sala de aula. 

D. Para a construção dos conteúdos e sua seleção, é 

necessário que os professores observem o espaço escolar 

que forma a comunidade, suas carências e como este 

conteúdo poderá auxiliar na construção de mudanças no 

aluno e na comunidade. 

E. Os conteúdos apresentados pelos professores precisam 

possuir uma carga de informações que auxiliem no 

desenvolvimento cognitivo dos mesmos, não somente na 

preocupação dos conteúdos em si, mas suas 

possibilidades de auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem. 

 

30- No ano letivo escolar, para o ensino fundamental, a carga 

horária mínima anual será de____, distribuídas por um mínimo 

de ____ de efetivo trabalho escolar, ____ o tempo reservado 

aos exames finais, quando houver. 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. 600 horas / 150 dias / excluído. 

B. 600 horas / 200 dias / excluído. 

C. 800 horas / 150 dias / excluído. 

D. 800 horas / 200 dias / excluído. 

E. 800 horas / 200 dias / incluído. 

 

31- É indispensável à escola, EXCETO: 

 

A. Socializar o saber sistematizado. 

B. Fazer com que o saber não seja criticamente apropriado 

pelos alunos. 

C. Aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos (saber 

popular). 

D. Adotar uma gestão participativa no seu interior. 

E. Contribuir na construção de um Brasil como um país de 

todos, com igualdade, humanidade e justiça social. 

 

32- Para utilizar o jogo como meio didático é preciso conhecer 

o público alvo. Assim, são características de crianças de 

aproximadamente 4 a 6 anos, EXCETO: 

 

A. Muita movimentação. 

B. Começa a aceitar regras e a compreendê-las. 

C. Menor atenção e concentração. 

D. Interesse por números, letras, palavras e seus 

significados. 

E. O grupo começa a ter importância. 

 

 

 

 

33- Referente ao Projeto Político Pedagógico é INCORRETO afirmar: 

 

A. A lei 9.394/96 no inciso I do Artigo 12 estabelece que, 

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, os estabelecimentos de ensino terão a 

incumbência de elaborar e executar sua proposta 

pedagógica: o Projeto Político Pedagógico (PPP). 

B. Constitui-se em um documento produzido como 

resultado do diálogo entre os diversos segmentos da 

comunidade escolar a fim de organizar e planejar o 

trabalho administrativo-pedagógico, buscando soluções 

para os problemas diagnosticados. 

C. O PPP, apesar de não ser uma obrigação legal, deve 

traduzir a visão, a missão, os objetivos, as metas e as 

ações que determinam o caminho do sucesso e da 

autonomia a ser trilhado pela instituição escolar. 

D. Para fazer o PPP, deve ser considerada a legislação vigente e 

orientada, sobretudo, pelo Parecer CEE 405/2004, a 

escola, representada pelos diferentes segmentos que 

constituem sua comunidade, diagnostica a realidade 

administrativo-pedagógica, social, estrutural e 

educacional e, a partir dos dados resultantes do 

diagnóstico, traça objetivos, propõe metas, planeja ações 

para que, ao longo de um período letivo, alcance sucesso 

na aprendizagem do aluno. 

E. Fazer o PPP implica em planejamento de todas as 

atividades no âmbito escolar, execução das ações 

previstas, avaliação do processo e retomada. Isto somente 

é possível se instituída a prática do registro e da reflexão 

sobre ele. 

 

34- Referente à educação especial é INCORRETO afirmar: 

 

A. É o conjunto de conhecimentos científicos e intervenções 

educativas, psicológicas, sociais e médicas, que buscam 

otimizar as possibilidades de sujeitos excepcionais 

B. É bastante abrangente e ampla, engloba uma imensa 

diversidade de necessidades educativas especiais, assim 

como uma equipe multidisciplinar composta pelos mais 

diversos profissionais especializados.  

C. Seu objetivo principal é promover uma melhor qualidade 

de vida àqueles que, por algum motivo, necessitam de um 

atendimento adequado à sua realidade física, mental, 

sensorial e social.  

D. Com todo portador de deficiência deve ser feita a 

educação inclusiva. 

E. O portador de necessidades especiais deve ser atendido 

no mesmo ambiente que o não portador. Essa tendência 

contemporânea é denominada Educação Inclusiva, uma 

vez que o portador de necessidades especiais é inserido 

em classes regulares de ensino.  
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35- O ensino fundamental obrigatório, com duração de: 

 

A. 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos 

de idade. 

B. 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 5 anos 

de idade. 

C. 10 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 5 

anos de idade. 

D. 8 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos 

de idade. 

E. 8 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 5 anos 

de idade. 

 

36- São passos para elaboração do plano de aula, EXCETO: 

 

A. Indicar o tema central da aula. 

B. Estabelecer os objetivos da aula. 

C. Indicar o conteúdo que será objeto de estudo. 

D. Estabelecer os procedimentos e recursos de ensino. As 

formas de utilizar os conteúdos selecionados para atingir 

os objetivos propostos. 

E. Prever como será feita a avaliação e qual será o resultado 

para estabelecer ações específicas.  

 

37- Sobre o construtivismo é INCORRETO afirmar: 

 

A. O método procura instigar a curiosidade, já que o aluno é 

levado a encontrar as respostas a partir de seus próprios 

conhecimentos e de sua interação com a realidade e com 

os colegas. 

B. O construtivismo propõe que o aluno participe 

ativamente do próprio aprendizado, mediante a 

experimentação, a pesquisa em grupo, o estimulo a 

dúvida e o desenvolvimento do raciocínio, entre outros 

procedimentos. 

C. A teoria condena a rigidez nos procedimentos de ensino, 

apesar de utilizar avaliações padronizadas e material 

didático semelhante ao tradicional. 

D. As disciplinas estão voltadas para a reflexão e auto-

avaliação, portanto a escola não é considerada rígida. 

E. O papel do professor é observar o aluno, investigar quais 

são os seus conhecimentos prévios, seus interesses e, a 

partir dessa bagagem, procurar apresentar diversos 

elementos para que o aluno construa seu conhecimento. 

O professor cria situações para que o aluno chegue ao 

conhecimento 

 

38- Referem-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de 

ensino ou instituição educacional. É o currículo legal expresso 

em diretrizes, objetivos  conteúdos das áreas ou disciplinas de 

estudo. É aquele conjunto de diretrizes normativas prescritas 

institucionalmente como por exemplo, os PCN´s 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Currículo real.  

B. Currículo oculto. 

C. Currículo formal. 

D. Currículo informal. 

E. Currículo crítico. 

 

39- São características da aprendizagem escolar, EXCETO: 

 

A. É planejada, intencional e dirigida. 

B. Resulta de reflexão e sistematização mental de atividades 

práticas, que serão novamente aplicadas e utilizadas com 

maior significação (processo dialético). 

C.  É influenciada por fatores psicológico, biológico, 

intelectual, produtivo, cultural, político, econômico e 

social. 

D.  Apresenta conteúdos e as ações mentais organizados sob 

critérios lógicos e psicológicos, respeitando a maturidade 

e desenvolvimento humano.  

E. Divide-se em aprendizagem informal que tem finalidades 

específicas, é intencional, planejada e organizada 

sistematicamente. A aprendizagem formal é a que resulta 

da convivência social, ocorre de forma espontânea, no 

dia-a-dia.  

 

40- Refere-se a pedagogia liberal, EXCETO: 

 

A. Pedagogia Tradicional. 

B. Pedagogia Renovada Pragmática Progressivista. 

C. Pedagogia Renovada não-Diretiva. 

D. Pedagogia Progressista Libertária. 

E. Tendência Liberal Tecnicista. 

 

 

 

 

 


