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ATENÇÃO!
Verifique se este caderno corresponde ao cargo inscrito e se contém 50 questões, 
distribuídas da seguinte forma:

 15 questões de Leitura e Compreensão de Textos em Língua Portuguesa;
 5 questões de Raciocínio Lógico Matemático;
 30 questões de Legislações e Políticas Educacionais.

Caso verifique algum erro, informe imediatamente o fiscal da sala, para que sejam 
tomadas as devidas providências. Não serão aceitas reclamações depois de 30 
minutos do início da prova.
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

 TEMPO DE PROVA: a prova terá o tempo máximo de 04 (quatro) HORAS.
 Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do 

tempo de prova.
 Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, 

o caderno de prova e o cartão-resposta.
 Leia cuidadosamente sua prova e marque apenas 1 (uma) alternativa (A, B, C, D ou E) para 

cada questão.
 Confira seus dados pessoais e leia atentamente as instruções, para preencher o cartão-resposta.
 Para o preenchimento do cartão-resposta, observar o item marcado como correto de cada 

questão do caderno de prova, e marcá-lo na respectiva questão e item correspondente do 
cartão-resposta.

 Preencha o cartão-resposta com ATENÇÃO, pois NÃO haverá substituição do mesmo por 
erro do candidato.

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento do cartão-resposta. Para fins de avaliação, 
serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão-resposta da prova 
objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro 
meio que não seja o caderno de provas.

 O cartão-resposta não deverá ser amassado nem dobrado, para que não seja rejeitado pela 
leitura óptica.

 Use somente caneta esferográfica, de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente.
 Não serão computadas questões não respondidas (em branco), emendadas ou rasuradas (ainda 

que legível), nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja 
correta), no cartão-resposta, pois serão automaticamente anuladas.

 O candidato somente poderá registrar em seu cartão-resposta, sua assinatura, no campo 
destinado para tal fim, sob pena de anulação do cartão-resposta. Caso proceda de forma 
contrária ao disposto neste item, incorrerá na consequente eliminação do processo seletivo.

 Assine seu nome somente nos espaços reservados na prova e no cartão-resposta.
 Ao término da prova o candidato entregará ao Fiscal de Sala, o cartão-resposta devidamente 

preenchido e assinado, com a respectiva prova, cedidos ao mesmo para sua realização.
 Os três últimos candidatos presentes ao final da prova, deverão permanecer na sala, e somente 

poderão sair juntos do recinto, após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
 Os pertences dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde 

deverão ficar durante o período de permanência dos candidatos na sala.  
 O candidato só poderá ausentar-se da sala com a autorização do Fiscal de Sala, sendo acompa-

nhado para tal, por um dos membros da equipe de aplicação da prova. 
 O candidato não poderá usar o banheiro após deixar a sala, por ocasião do término da prova.
 É vetado ao candidato durante a realização das provas, o uso de lápis, lapiseira/grafite, 

corretivo e/ou borracha, bem como o uso de óculos escuros, relógios ou quaisquer acessórios 
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorros e similares.

 É proibido qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
 É proibido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação, bem como 

mantê-los ligados, durante o período de aplicação da prova.
 É proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu 

corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão 
disponíveis na página do CEDEPAM (www.cedepam.com.br), a partir das 18 horas do dia 18 
de agosto de 2019.
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LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

O texto a seguir refere-se às questões 01 e 02.

O FUTURO DA EDUCAÇÃO

Todos nós, ao lançar os olhos para o horizonte, questionamos qual o melhor caminho para o 

futuro. Uma coisa é certa: para chegar bem ao destino final é preciso enxergar a educação como uma das 

principais ferramentas de transformação do mundo. Aprender deve ser o ponto de partida de qualquer 

pessoa que busca realização e sucesso numa sociedade cada vez mais exigente e dinâmica. O desafio 

atual é garantir que o processo de aprendizagem seja mais efetivo, afinal educar não significa apenas 

transmitir conhecimento. E a evolução da educação deve seguir o princípio de que o aprendizado é 

construído a partir da realidade do aluno. O interacionismo valoriza a bagagem que cada indivíduo traz 

de seu cotidiano e, a partir da percepção da realidade que ele já possui, estimula a busca do conhecimen-

to. O processo educativo torna-se assim mais adequado ao mundo atual. No conceito do interacionismo, 

não é possível oferecer ao aluno a aprendizagem de conteúdos conceituais sem considerar seus modos 

de agir e pensar, suas crenças e valores. O que nos leva a concluir que não há separação entre vida e 

educação. Hoje, é necessário educar pessoas para que se transformem em cidadãos com senso crítico e 

capacidade de interagir com o cotidiano a sua volta. É por isso, e para isso, que especialistas na arte de 

ensinar avançam firmes e confiantes rumo ao futuro, formando profissionais para profissões que ainda 

não existem e cidadãos para um mundo melhor.
SANTOS. E. Disponível em https://ndmais.com.br. Acesso em 30 de jun.2019. 

QUESTÃO 01. O foco principal do texto ‘‘O futuro da educação’’ é:

A) discutir sobre a necessidade de um ensino mais significativo; 
B) defender o interacionismo como única forma de ensino;
C) explicar o conceito de interacionismo;
D) expor como os especialistas em educação trabalham atualmente;
E) alertar para o surgimento de novas profissões no futuro.

QUESTÃO 02. De acordo com o texto, o interacionismo valoriza, sobretudo:

A) o acúmulo de conhecimentos conceituais;
B) o aprendizado de novas profissões;
C) a percepção e as vivências do aprendiz;
D) a transmissão de conhecimentos;
E) a formação cidadã.

A tirinha ao lado refere-se às 
questões 03 e 04:

https://ciberculturaciee.webnode.com.br 
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QUESTÃO 03. Identifique a afirmação correta sobre a tirinha:

A) o uso de palavras em inglês como laptop, smartphone e pen-drive justifica-se pela informa-

lidade do gênero tirinha;

B) o uso da palavra lá pela personagem masculina justifica-se pela oposição à palavra aqui, 

utilizada pela personagem feminina; 

C) o uso das expressões 2 milhões, centenas e 10 mil em oposição ao numeral três reflete a 

crítica presente na tirinha;

D) o uso de expressões como 8GB e I-pod reforçam a ideia de supremacia dos aparelhos tecnoló-

gicos; 

E) as palavras transportar e armazenar são inadequadas para referir-se a aparelhos tecnológi-

cos.

QUESTÃO 04. O objetivo principal da tirinha é:

A) expor a imponência dos aparelhos tecnológicos frente ao cérebro humano;

B) criticar a supervalorização dos aparelhos tecnológicos em detrimento do cérebro humano;

C) apresentar as vantagens do uso de aparelhos tecnológicos em relação ao cérebro humano;

D) refletir sobre o uso inadequado dos aparelhos tecnológicos;

E) propor o uso dos aparelhos tecnológicos devido a sua alta capacidade de armazenamento se 

comparado ao cérebro humano.

Os textos a seguir referem-se às questões 05 a 07.

Texto 1

Humanidade (Moral): “Humanidade é um sentimento de benevolência por todos os homens, que 

somente se inflama numa alma grande e sensível.”
DIDEROT. D'ALEMBERT.  Enciclopédia - Volume 5, Org.: Pedro Paulo Pimenta e 

Maria das Graças de Souza. São Paulo: Editora Unesp, 2015.

Texto 2 

hu·ma·ni·da·de 
substantivo feminino
1. Conjunto dos seres humanos.
2. Natureza humana.
3. Benevolência.

 Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008 https://dicionario.priberam.org/humanidade. 
Acesso em 09 de jul.2019.

QUESTÃO 05. No texto 1, a palavra ‘‘somente’’ estabelece, entre os enunciados, uma relação 

de:
A) exclusividade;
B) prioridade;
C) causalidade;
D) ambiguidade;
E) finalidade.
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QUESTÃO 06. O termo ‘‘benevolência’’  estabelece um diálogo entre os textos, pois significa:

A) serenidade;
B) empenho;
C)compaixão;
D) desdém;
E) predileção.

QUESTÃO 07. Considere as afirmativas sobre os textos 1 e 2:

I. O texto 1 apresenta uma visão reflexiva sobre o conceito de humanidade;
II. O texto 2 apresenta um conceito didático da palavra humanidade;
III. O texto 2 confunde o leitor ao apresentar diferentes significados para a palavra humanidade;
IV. O texto 1 focaliza um dos significados da palavra humanidade presentes no texto 2.

São corretas as afirmativas:
A) I, II e III;
B) II, III e IV;
C) I, II e IV;
D) II, e IV;
E) I e III.

A tirinha a seguir refere-se às questões 08 e 09.

QUESTÃO 08. A partir da leitura da tirinha infere-se que o garoto possui uma personalidade:

A) criativa;
B) extrovertida;
C) antissocial;
D) antissemita;
E) apática.

QUESTÃO 09. A palavra ‘‘inconveniente’’  significa:

A) inoportuna;
B) intransigente;
C) inútil;
D) favorável;
E) apropriada.

WATTERSON, B. Disponível em . Acesso em 07 de jul. 2019www.estadao.com.br
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O texto a seguir refere-se às questões 10 a 13.

OS BENEFÍCIOS DO CAFÉ PARA A SUA SAÚDE

O hábito de tomar café, desde que em doses moderadas (de 4 a 5 xícaras de 50 ml por dia), não 

oferece riscos ao organismo, muito pelo contrário, proporciona diversos benefícios. Entre os motivos, 

está sua riqueza nutricional, com destaque não apenas para a cafeína, mas também pela alta concentra-

ção de antioxidantes que impedem a ação dos radicais livres, que prejudicam o equilíbrio celular. 

Diferente de outras bebidas que contêm cafeína, como chá preto e refrigerantes à base de cola, o café 

tem diversas propriedades que contribuem para a prevenção de doenças e promoção do bem-estar, 

como acelerar o metabolismo e queimar calorias, diminuir o risco de depressão, fortalecer a memória e 

aliviar os sintomas do mal de Parkinson. Além disso, o café protege contra o Alzheimer. Uma pesquisa 

realizada pela Universidade do Sul da Flórida monitorou os processos de memória e pensamento de 124 

pessoas com mais de 65 anos e descobriu que aqueles que tiveram níveis mais elevados de cafeína no 

sangue evitaram o aparecimento do Alzheimer. A ingestão controlada da bebida também fortalece o 

coração. Essa é a conclusão dos pesquisadores da Escola de Saúde Pública de Harvard (HSPH), que 

constataram que beber uma ou duas xícaras de café diariamente pode ajudar a proteger contra a insufi-

ciência cardíaca em até 11%. Os benefícios protetores do café parecem atingir o pico no consumo de 4 

xícaras por dia e diminuem lentamente à medida que mais bebida é consumida. 
https://saude.abril.com.br. Acesso em 30 de jun. 2019

QUESTÃO 10. De acordo com o texto, o café:

A) traz benefícios e malefícios à saúde;
B) atrapalha a concentração e a memória;
C) possui benefícios que outras bebidas não têm; 
D) cura o Alzheimer e o mal de Parkinson;
E) pode ser consumido livremente.

QUESTÃO 11. No trecho ‘‘A ingestão controlada da bebida’’ (linha 11), a palavra ‘‘controla-

da’’ pode ser substituída por:

A) monitorada;
B) exagerada;
C) moderada;
D) contida;
E) fiscalizada.

QUESTÃO 12. Quanto a relação entre café e insuficiência cardíaca, é correto afirmar que:

A) o café é benéfico ao coração e pode ser consumido livremente;
B) o café traz mais malefícios que benefícios ao coração;
C) quem tem problemas cardíacos deve evitar o consumo de café;
D) o café é benéfico ao coração desde que seja consumido com moderação;
E) a ingestão de café não pode ultrapassar 11% do consumo diário.
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QUESTÃO 13. A expressão ‘‘Além disso’’ (linha 8), indica uma ideia de:

A) causalidade;
B) adversidade;
C) conformidade;
D) continuidade;
E) anterioridade.

O texto a seguir refere-se às questões 14 e 15.

“A esposa, escolhida entre todas as moças do seu 

conhecimento, companheira dos bons e dos maus dias, 

organizadora e zeladora do lar, portanto, da felicidade da 

família, merece todas as provas de atenção, de solicitude e 

de carinho que se possa imaginar. Ela tem direitos adquiri-

dos. Merece os grandes e os pequenos sacrifícios. Entre 

estes últimos, os meios que lhe facilitem os trabalhos da 

casa. E o mais indicado desses meios – toda dona de casa 

sabe- é a enceradeira elétrica Epel.”
www.propagandashistoricas.com.br. Acesso em 03 de jul.2019

QUESTÃO 14. O texto acima é uma propaganda veiculada na década de 1950. Considerando o 

contexto social no qual a propaganda foi criada, é correto afirmar:

A) a mulher era vista como detentora de direitos que deviam ser respeitados por seus companhei-

ros;

B) a mulher exercia diferentes papéis na sociedade, o que justifica a necessidade de ganhar um 

eletrodoméstico moderno;

C) a enceradeira elétrica é um direito adquirido da mulher pelas leis dos anos 50;

D) a mulher adquiria seus direitos a partir do casamento e dos trabalhos domésticos;

E) a mulher não tinha muitos direitos e ganhar um eletrodoméstico moderno era uma forma de 

reforçar sua função como dona de casa.

QUESTÃO 15. No trecho “A esposa, escolhida entre todas as moças do seu conhecimento” 

(linha 1 e 2)  depreende-se que:

A) as relações amorosas entre homens e mulheres eram igualitárias;
B) as relações amorosas eram estabelecidas a partir de interesses em comum;
C) as relações matrimoniais eram desiguais com supremacia masculina;
D) as relações matrimoniais não eram consideradas importantes;
E) as relações matrimoniais eram secundárias na vida da mulher.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16. Raimundo, Antônio e Francisco pertencem a um grupo de professores de 

autoescola e cada um deles é especialista em apenas um tipo de veículo entre moto, carreta e trator. Ao 

serem interrogados por um possível aluno desconhecido a respeito das suas especialidades, eles infor-

maram as seguintes respostas:

Raimundo: Francisco é especialista em moto.
Antônio: Raimundo não pilota moto.
Francisco: Antônio não é especialista em carreta.

Com base nisso, pode-se afirmar que:

A) Francisco é especialista em carreta;
B) Francisco sabe dirigir trator;
C) Raimundo é especialista em carreta;
D) Antônio não pilota nem moto nem trator;
E) Raimundo não pilota nem carreta nem moto.

QUESTÃO 17. Adriana disse a verdade quando afirmou:

 Nado ou ando de patins.
 Vou a festa ou não nado.
 Bebo ou não ando de patins.

Dado dia, Adriana não bebeu. É correto tirar a conclusão que, neste dia, Adriana:

A) nadou e andou de patins;
B) não andou de patins e não nadou;
C) nadou e não foi a festa;
D) foi a festa e nadou;
E) não andou de patins e não foi a festa.

QUESTÃO 18. Certo dia, na garagem de uma empresa, estão estacionados apenas três cami-

nhões, um ao lado do outro: um caminhão de equipamentos (E), um caminhão com matéria prima (M) e 

um caminhão de combustível (C). Além disso, pelos seus tamanhos, um desses caminhões é tido como 

pequeno, outro de porte médio e outro grande.

Sabe-se que:
 caminhão E está à esquerda do caminhão pequeno;
 caminhão grande está à direita do caminhão C;
 caminhão M não é o menor dos caminhões.

É correto concluir que:
A) o caminhão C está imediatamente à esquerda do caminhão médio;
B) o caminhão M tem tamanho pequeno;
C) o caminhão grande está imediatamente à direita do caminhão médio;
D) o caminhão M está à esquerda do caminhão C;
E) o caminhão E tem tamanho médio.
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QUESTÃO 19. As três figuras abaixo fazem parte de uma sequência ilimitada de elementos, em 

que o número de estrelas em cada um é crescente e onde todos eles são delimitados por quadrados para 

uma melhor visualização.

A quantidade de estrelas que compõe o quinto elemento dessa sequência é:

A) 5;
B) 7;
C) 12;
D) 14;
E) 28.

QUESTÃO 20. Levando em consideração que no interior do círculo abaixo a numeração foi 

colocada de forma sucessiva e no sentido horário, seguindo uma lógica própria envolvendo as opera-

ções básicas. Dado que o primeiro número foi o 128, o número que deverá ser colocado no espaço onde 

está o ponto de interrogação 

é:

A) 64;
B) 32;
C) 16;
D) 8;
E) 4.

LEGISLAÇÕES E POLÍTICAS EDUCACIONAIS

QUESTÃO 21.  A transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de trabalhar o conheci-

mento que buscam reformular o método disciplinar. Logo, faz-se necessária uma visão mais adequada e 

abrangente da realidade, que muitas vezes nos é apresentada de maneira fragmentada. Para trabalhar os 

temas transversais adequadamente, não se pode, portanto, ter uma perspectiva disciplinar rígida, pois 

interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se mutuamente. 
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 De acordo com o texto acima, na elaboração dos programas de ensino, deve-se:

A) realizar por trimestre, atividades extraclasse de observação do meio ambiente, do bairro e dos 

setores de produção, incluindo, na sua realização, professores de, pelo menos, duas disciplinas 

do currículo; 

B) fazer dos temas transversais um eixo unificador, em torno do qual se organizam as disciplinas;

C) realizar duas palestras por semestre para todas as turmas de uma mesma série (ano) das séries 

do 2º segmento, abordando quatro temas por ano;

D) selecionar professores voluntários para realizarem curso de capacitação no qual receberão 

informações e dinâmicas para trabalhar os temas transversais e, posteriormente, agirem como 

dinamizadores dos debates;

E) destinar dois tempos de aula, quinzenalmente, para os professores realizarem, em sala de aula, 

trabalhos de grupo com alunos, abordando um dos temas definidos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs).

QUESTÃO 22. Na modernidade, é preciso buscar os pontos de união entre os saberes. Nesse 

sentido, os documentos norteadores do currículo escolar apresentam como proposta o conceito da 

interdisciplinaridade e a transversalidade. O desafio é reorganizar a prática escolar, permitindo a 

redefinição dos conteúdos curriculares em todos os seus aspectos: seleção de conteúdo, carga horária, 

escolha das atividades, meios para se realizar a aprendizagem. 

Considerando esses aspectos, compete ao Coordenador Pedagógico:

A) definir a carga horária das disciplinas do núcleo comum do currículo;

B) determinar as disciplinas que irão compor a parte diversificada do currículo;

C) organizar a carga horária de trabalho do professor para viabilizar encontros de planejamento e 

acompanhamento das atividades interdisciplinares;

D) elaborar um planejamento de atividades interdisciplinares e disponibilizá-lo para os professo-

res executarem;

E) definir o calendário escolar determinando o número de dias letivos e a relação das atividades 

extraclasses.

QUESTÃO 23. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Capítulo IV, Artigo 56, 

trata do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, reafirmando os deveres do Estado, definidos 

na Constituição Brasileira de 1988. 

De acordo com a ECA, a direção das escolas tem o dever de comunicar ao Conselho Tutelar o 

seguinte fato em relação aos seus alunos:

A) ocorrência de brigas entre grupos;
B) separação dos pais;
C) falta às aulas por mais de cinco dias em um mês; 
D) furtos e roubos praticados na escola;
E) elevados níveis de repetência.
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QUESTÃO 24. A avaliação escolar do processo de ensino e aprendizagem tem sido um tema 

polêmico e complexo em sua compreensão. Sabe-se que não se pode conceber a avaliação isolada, fora 

de um processo participativo, diagnóstico e investigador. As informações, expressas na avaliação, 

devem propiciar e redimensionar a ação pedagógica, reorganizando as ações do educando e do educa-

dor para o desenvolvimento do processo transformador da aprendizagem. Vasconcelos nos diz que a 

avaliação constitui um instrumento em que o aluno e o professor “aprendem a aprender”. Assim, a LDB 

no 9.394/96 introduz uma mudança no conceito de avaliação, seus procedimentos e soluções.

A referida Lei indica uma avaliação:

A) contínua, com estudos de recuperação paralela ao período letivo;
B) somativa, com recuperação prevista ao final do ano;
C) mensal, prevendo segunda chamada de prova para alunos com média abaixo do previsto;
D) semestral, com recuperação ao final de cada semestre;
E) seletiva, com formação de turma de alunos com dificuldades a serem trabalhadas. 

QUESTÃO 25. De acordo com Maria Carmen Barbosa, o espaço físico da escola na educação 

infantil pode operar satisfatoriamente, favorecendo a construção das estruturas cognitivas e subjetivas 

das crianças.

Nesse sentido, o desenvolvimento da criança está relacionado ao ambiente escolar o qual precisa:

A) não interferir na possibilidade de organização dos ambientes necessários aos cuidados, à 

recreação, ao descanso e às experiências de aprendizagem previstas no plano de ação da 

escola, especialmente quando se leva em conta o tempo de permanência diária de crianças 

pequenas na escola;

B) propiciar a criação de ambientes ricos e desafiantes, a organização de ambientes variados e a 

variação de um mesmo ambiente, possibilitando diversificar as rotinas e a oferta de vivências e 

experiências diferenciadas que ampliem a capacidade de aprender, de expressar sentimentos e 

pensamentos;

C) está de acordo com a fase do desenvolvimento infantil e permite a estruturação de relações 

topológicas, a percepção do espaço, as relações projetivas e a simultaneidade das noções de 

tempo, espaço, objeto e causalidade nos recursos arquitetônicos presentes;

D) apresentar as condições higiênicas e de salubridade necessárias à saúde e se organiza de modo 

estável para abrigar rotinas que garantam a previsibilidade e a segurança necessárias ao 

desenvolvimento da criança, garantindo a privacidade necessária às pequenas descobertas e 

ao acolhimento social;

E) oferecer recursos de uso flexível e prevê espaços, lugares e ambientes em quantidade adequada 

para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e do desenvolvimento infantil, apresentando 

arquitetura integrada ao ambiente social e natural como um programa de educação comunitá-

ria mais amplo.
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QUESTÃO 26. A LEI Nº 9394/96 – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 

NACIONAL - 1996 -CAPITULO V- DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, em seu Art. 58 dispõe que: 

”Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

especiais”. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial, instituída pela 

Resolução CNE/CEB nº 2 de 2001, assinale a opção incorreta:

A) essa é uma modalidade da educação escolar compreendida por um processo educacional 

definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais 

especiais, para, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns;

B) essa modalidade de educação deve proporcionar atividades que favoreçam, ao aluno que 

apresente altas habilidades/ superdotação, o aprofundamento e enriquecimento de aspectos 

curriculares, mediante desafios suplementares em sala de recursos ou em outros espaços 

definidos pelos sistemas de ensino;

C) a educação especial deve garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em 

todas as etapas e modalidades da educação básica;

D) como modalidade da Educação Básica, a educação especial considerará as situações singula-

res, os perfis dos estudantes, as características bio-psicossociais dos alunos e suas faixas 

etárias e se pautará em princípios éticos;

E) o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, realizado em classes 

comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da educação básica, não pode ser 

considerado educação especial por se configurar como inclusão.

QUESTÃO 27. O Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 

9.394/96) preconiza que: “Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela”.

Essa parte diversificada deverá contemplar:

A) o ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana;
B) as áreas de conhecimento classificadas por especialidade;
C) os temas transversais que compõem o currículo escolar;
D) os conteúdos mínimos definidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); 
E) os tópicos do programa abordando aspectos da cultura local e regional.

QUESTÃO 28. No Brasil, o baixo rendimento e a repetência dos alunos apontam para indicado-

res educacionais preocupantes. Um indicador de qualidade é calculado a partir dos dados sobre aprova-

ção escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) – para 

as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios.
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Nesse sentido, para se obter informações importantes sobre o desempenho dos alunos e o fluxo 

escolar, foi criado o:

A) ENEM;
B) ENADE;
C) IDEB;
D) PNE;
E) PDE.

QUESTÃO 29. Para garantir a qualidade do ensino e mantê-lo como referência, as escolas 

devem sempre buscar avaliar seus procedimentos. Isso porque uma avaliação permite identificar os 

pontos fortes e também aqueles que precisam de mais atenção para serem aperfeiçoados. Assim, uma 

avaliação diagnóstica pode fazer toda a diferença para a obtenção de melhores resultados no processo 

de aprendizagem.

Sobre a função diagnóstica da avaliação, assinale a alternativa incorreta:

A) permite realizar modificações no processo de ensino para melhor cumprir as exigências dos 

objetivos;

B) fornece informações ao professor sobre como ele está conduzindo o seu trabalho; 

C) permite identificar progressos e dificuldade dos alunos e atuação do professor;

D) ocorre somente no início do desenvolvimento das aulas ou unidades didáticas; 

E) permite a verificação de condições prévias dos alunos, com a sondagem de conhecimentos e de 

experiências.

QUESTÃO 30. A Prova Brasil foi criada diante da necessidade de uma análise mais detalhada 

dos resultados para um retrato da realidade local da escola enquanto que o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), foi criado 

somente para avaliar a qualidade da educação praticada no país, de modo a oferecer subsídios para a 

elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas baseadas em evidências. O SAEB é 

constituído por um conjunto de instrumentos: provas e questionários que são elaborados a partir das 

Matrizes de Referência que são provenientes dos instrumentos norteadores dos currículos escolares. 

O que distingue essas duas avaliações é: a população e a abrangência regional. Sobre a Prova 

Brasil, considere as afirmativas a seguir:

  1 – é uma avaliação realizada por amostragem das redes pública e privada;
  2 – oferece resultados por escola da rede pública;
  3 – indica o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática;
  4 – é uma avaliação de alunos da 4a e 8a séries (5º e 9º anos) do Ensino Fundamental;
  5 – e uma avaliação de alunos da 4a e 8a séries (5° e 9º anos) do Ensino Fundamental e do 3º ano 

do Ensino Médio.

 Considerando as afirmativas acima, assinale a alternativa correta:

A) 1 e 4;
B) 1, 3 e 4;
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C) 2 e 5;
D) 2, 3 e 5; 
E) 2, 3 e 4.

QUESTÃO 31.  Heloísa Luck, em seus estudos, destaca a importância da liderança dos gestores 

escolares para a efetivação dos objetivos educacionais. Para a autora, por meio da liderança, diretores e 

coordenadores pedagógicos podem influenciar a atuação das pessoas (professores, outros profissionais 

de educação, alunos, pais), ou seja, da comunidade escolar em prol do sucesso da escola. 

Em relação à importância da liderança, aponte a afirmativa verdadeira: 

A) a liderança é uma característica inata das pessoas. Por isso, é necessário identificar as pessoas 

com essa vocação, tanto alunos como professores e desenvolver um trabalho conjunto com 

esses líderes potenciais;

B) a gestão escolar é um processo compartilhado, tornando-se necessário também considerar o 

desdobramento da liderança em coliderança ou liderança compartilhada, pelas quais ocorre o 

compartilhamento com outros profissionais e até mesmo com os alunos;

C) os estudos sobre liderança são importantes para o trabalho escolar, mas possuem maior 

relevância nos contextos empresariais;

D) a liderança é inerente ao trabalho escolar e está direcionada apenas aos seus dirigentes e 

coordenadores;

E) em algumas situações na escola, o mais conveniente para o gestor escolar é se abster da decisão 

e deixar que os envolvidos escolham o caminham mais conveniente, a fim de evitar possíveis 

conflitos.

QUESTÃO 32. O Art. 30 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96, que estabelece as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, dispõe que a educação infantil será oferecida em:

1. Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade.
2. Pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 6 (seis) anos de idade.
3. Pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

Assinale a alternativa correta: 

A) apenas 1 e 2 estão corretas;
B) todas as afirmativas estão corretas; 
C) apenas 1 e 3 estão corretas;
D) nenhuma afirmativa está correta;
E) apenas 2 e 3 estão corretas.

QUESTÃO 33. A Lei 11.645/2008 altera a Lei 9.394/1996, a qual estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 

temática “História e cultura afro-brasileira e indígena”. Nesse sentido, com o surgimento dessa lei, 

as Diretrizes Curriculares definem os pressupostos teórico-metodológicos e as orientações didáticas 

para as Redes Municipais de Educação.

A referida lei, recomendando um tratamento transversal no currículo, considera, sobretudo, as 

relações:
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A) étnico-raciais;
B) ecoenergéticas;
C) sócio-históricas;
D) geoecológicas;
E) lógico-matemáticas.

QUESTÃO 34. Conselho de Classe é uma reunião avaliativa em que diversos especialistas 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem discutem acerca da aprendizagem dos alunos, o desem-

penho dos docentes, os resultados das estratégias de ensino empregadas, a adequação da organização 

curricular, entre outros aspectos. Nessa perspectiva, o Conselho de Classe é um momento de encontro 

de professores e equipe técnico-pedagógica para reflexão do desenvolvimento de sua proposta 

pedagógica. 

Aponte a alternativa que não corresponde a um dos objetivos do Conselho de Classe:

A) realizar a avaliação dos alunos; 
B) planejar as atividades ou os projetos interdisciplinares;
C) analisar despesas realizadas com as atividades extracurriculares;
D) identificar dificuldades de alunos, turmas e professores;
E) avaliar a execução do planejamento de ensino.

QUESTÃO 35.  Segundo o Caderno do Gestor, a avaliação faz parte da aula do professor e deve 

ser observada em cada situação de aprendizagem proposta por ele e realizada pelo aluno.  Luckesi 

(2011) ressalta que: “o ato de avaliar a aprendizagem na escola é um meio de tornar os atos de 

ensinar e aprender produtivos e satisfatórios”. Assim, não podemos desvincular a avaliação do 

aluno do processo de ensino do professor. Nesse sentido, Perrenoud afirma que uma coordenadora 

pedagógica deve discutir com os professores da escola uma avaliação que não compare os desempe-

nhos dos estudantes e que desenvolva instrumentos diversificados para “a regulação das aprendiza-

gens”. 

Com base no texto, a orientação pedagógica da escola sobre a avaliação dos estudantes deve ser 

entendida como:

A) somativa;
B) controladora;
C) instrucional;
D) tradicional; 
E) formativa.

QUESTÃO 36. Todo o processo vivido na escola faz parte do currículo, é um conjunto contínuo 

de situações relativas à aprendizagem escolar. Assim, o currículo não é apenas uma lista de conteúdos 

prontos a serem transmitidos aos alunos e não se esgota na aplicação do conhecimento a experiências do 

dia a dia.

O currículo que permeia o ambiente escolar na vivência de valores não ditos, criando as formas de 

relacionamento, poder e convivência, é denominado:
A) oculto;
B) em ação;
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C) mínimo; 
D) formal;
E) oficial.

QUESTÃO 37. “O padrão estabelecido das bonecas é similar ao padrão da moda. A grande 

procura por bonecas estilo "barbie" é devido principalmente a aparência física do objeto ser parecido 

com os personagens das estórias infantis de princesas e conto de fadas. Cabe lembrar que o mercado 

brasileiro possui um gama enorme de brinquedos de personificação com vários aspectos: cores variadas 

e composição do corpo diferente. O que determina a venda excessiva é a demanda por influência 

principalmente dos desenhos animados.O problema não está no formato do objeto e sim nos valores que 

são passados para as crianças que são extraídos no dia a dia e incorporados no inconsciente delas. 

Assim, a identificação da criança com o brinquedo deve ser seguida pela orientação de seus tutores que 

devem trabalhar os valores que ela precisa assimilar ao manipular o objeto em questão.O que determina 

esta predileção por bonecas claras e loiras é o fato principal da globalização, onde importamos estórias 

infantis de países que apresentam tais características (processo de aculturação)”.
                         https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/psicologia/vamos-falar-bonecas.htm#

De acordo com a seleção e a organização dos conteúdos para a educação infantil e os argumentos 

abordados no texto, analisem as afirmações a seguir:

1- É urgente enfrentarmos as questões implícitas e invisibilizadas que promovem a alienação 

cultural por meio do currículo e dos brinquedos, na educação de zero a cinco anos;
2- O trabalho realizado no interior das creches e pré-escolas tem caráter educativo e visa a garan-

tir uma educação que traga benefícios sociais e culturais para todas as crianças;
3- A educação infantil tem papel importante no desenvolvimento humano e social e na luta por 

uma educação intercultural que valorize as diferenças humanas;
4- Contextos significativos para as crianças devem ser privilegiados para a construção de 

identidades multidimensionais e, consequentemente, libertárias. 

Está correto o que se afirma em:

A) 3 e 4, apenas;
B) 1, 3 e 4, apenas;
C) 1, 2, 3 e 4;
D) 1 e 2, apenas; 
E) 2 e 3, apenas.

QUESTÃO 38. Philippe Perrenoud afirma que êxito e fracasso são realidades construídas 

socialmente. Para ele, estamos atravessando um período de transição, onde estruturas de uma visão 

mais progressista de Educação convivem com uma visão mais tradicional. A avaliação é um dos exem-

plos desse ‘‘embate’’ ao trazer a discussão sobre a avaliação classificatória e a avaliação formativa. 

A avaliação formativa caracteriza-se por:

A) possibilitar a comparação e a classificação dos alunos;
B) estar centrada na percepção do professor, que possui o domínio do saber e dos critérios de 

avaliação;
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C) oferecer certificação de competências em lugar de aferição da aprendizagem;
D) propor o acompanhamento contínuo do processo de aprendizagem, possibilitando as interven-

ções necessárias; 
E) valorizar a aferição de conhecimentos teóricos em detrimento do conhecimento prático.

QUESTÃO 39. Um coordenador pedagógico precisa saber das necessidades de sua equipe de 

trabalho. Dentro da comunidade escolar, esse profissional possui uma função articuladora, transforma-

dora, ou seja, age como um elemento mediador entre o currículo e os professores, e os outros atores da 

educação. A coordenação pedagógica deve, portanto, possibilitar a integração das dimensões política, 

pedagógica e administrativo-financeira da gestão escolar, visando à garantia do sucesso da escola.

Indique a alternativa que aponta para um dever do coordenador pedagógico:

A) atuar diretamente na organização dos espaços jurídico-administrativos da unidade escolar, 

bem como, diante da inaptidão dos docentes, no planejamento pedagógico;
B) preparar os planos de ensino para que os professores norteiem o trabalho pedagógico de 

maneira eficiente, garantindo a qualidade docente;
C) ter uma ação política na organização e gestão do trabalho pedagógico, e uma postura firme 

diante dos problemas cotidianos da gestão escolar;
D) partilhar sua experiência de trabalho em espaços coletivos de formação continuada para os 

docentes se capacitarem nas suas funções educativas; 
E) participar de encontros com todos os membros da escola, elaborando um plano de ação peda-

gógica discutido com a equipe docente. 

QUESTÃO 40. As avaliações externas, com a finalidade de avaliar a qualidade da educação, 

geralmente realizadas em larga escala, têm propósitos e procedimentos diferenciados das avaliações 

realizadas pelos professores nas salas de aula. Constituem um dos principais instrumentos para a 

elaboração de políticas públicas dos sistemas de ensino e redirecionamento das metas das unidades 

escolares. A cada dois anos, estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental de escolas da rede 

pública realizam uma prova padronizada, aplicada pelo Ministério da Educação (MEC). Desde os anos 

1990 a política educacional brasileira vem contando com esses mecanismos avaliativos para acompa-

nhamento do desempenho de estudantes. 

Assinale a alternativa correta a respeito dos diferentes sistemas e programas avaliativos:

A) o Sistema Permanente da Avaliação da Educação Básica do Ceará – SPAECE caracteriza-se 

como avaliação externa em larga escala que avalia as competências e habilidades dos alunos 

do Ensino Médio, em Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia;

B) o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM foi reformulado pelo MEC como forma de 

seleção unificada nos processos seletivos das universidades públicas estaduais e federais. As 

universidades que aderirem ao ENEM como processo seletivo, terão obrigatoriedade de usá-

lo como fase única;

C) o Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB é uma avaliação externa em larga escala 

aplicada anualmente e mede conhecimentos de Matemática, Português, História, Geografia e 

Língua Estrangeira;

D) o SAEB foi reestruturado, passando a ser composto por duas avaliações: Avaliação Nacional 
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da Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), 

conhecida como Prova Brasil;

E) o Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA é uma avaliação comparada, aplica-

da a estudantes até 8 (oito) anos de idade para avaliar anualmente seu grau de alfabetização.

QUESTÃO 41. “As relações entre cultura e globalização perpassam pela compreensão dos 

meios de comunicação e pela democratização em seus usos e acessos. O espaço geográfico encontra-se 

repleto de elementos próprios do processo de globalização, como as antenas de TV e celular, os meios 

de transporte cada vez mais modernizados, os cabos de fibra óptica, as redes (que nem sempre são 

visíveis, mas se fazem presentes no espaço), entre outros elementos. Isso também acontece com a 

cultura. O espaço geográfico constrói suas bases em inúmeros campos e configurações (economia, 

política, sociedade, educação), de modo que a cultura encontra-se plenamente inserida nesse contexto 

[...] Mas como podemos compreender o comportamento e as transformações da cultura na era da 

globalização? Como elas se expressam em um espaço social cada vez mais interligado com o global? É 

possível dizer que estamos passando por uma padronização cultural?”
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/cultura-globalizacao.htm

A globalização enfatiza o tema das diferenças culturais e retrata outra característica fundamental 

da cultura, já que se trata de um (a):

A) fenômeno dinâmico;
B) desafio ultrapassado;
C) acontecimento estático;
D) dificuldade insuperável;
E) problema socioeducativo.

QUESTÃO 42. O Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) teve origem em 2004 a partir 

de um Comitê constituído pela Assembleia Legislativa, UNICEF, APRECE, UNDIME, INEP/MEC, 

e pelas Universidades UECE, UFC, UVA, URCA e UNIFOR. O objetivo era explicitar a problemática 

do analfabetismo escolar. Para tanto, desenvolveu pesquisas e divulgou relatório contendo as seguintes 

conclusões:

  Somente 15% de uma amostra de cerca de 8.000 alunos leram e compreenderam um pequeno 

texto de maneira adequada;
  42% das crianças produziram um pequeno texto que, em muitos casos, compostos por apenas 

duas linhas. Nenhum texto foi considerado ortográfico pelos avaliadores;
  A maioria das universidades não possuía estrutura curricular adequada para formar o profes-

sor alfabetizador;
  Grande parte dos professores não possuía metodologia para alfabetizar, abusava de cópias na 

lousa e usava muito mal o tempo de aula que era bastante reduzido: aulas começavam tarde, 

terminavam cedo e tinham intervalos longos.
(Adaptado da História do PAIC, disponível no site:http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/historico/historia)
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Identifique a alternativa correta sobre o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), criado 

pela Lei Estadual nº 14.026, de 17 de dezembro de 2007 e reformulado pela Lei n.º 15.921, de 15.12.15:

A) as ações do Programa buscam unificar métodos de alfabetização de crianças por meio da 

adoção de um único material estruturado, em que os municípios buscam, por meio da forma-

ção de professores, adequar-se;

B) tem por finalidade o estabelecimento de condições necessárias, para que todos os alunos 

cearenses cheguem ao 9º ano do ensino fundamental sem distorção de idade-série e com o 

domínio das competências de leitura, escrita, cálculo e ciências adequadas à sua idade e ao seu 

nível de escolarização;

C) todos os municípios cearenses são obrigados a desenvolver ações relacionadas ao PAIC, sob 

pena de sofrerem cortes na redistribuição do ICMS;

D) tem o foco na oferta de atividades complementares à sala de aula, no contraturno, estruturadas 

a partir de concepções lúdicas de alfabetização de crianças;

E) cria as condições pedagógicas para que os professores da rede estadual de ensino possam 

alfabetizar os alunos até o 5º ano do ensino fundamental, de modo a garantir a elevação do 

IDEB do Estado do Ceará.

QUESTÃO 43. Fortalecer o trabalho em equipe é o principal desafio do coordenador pedagógi-

co, já que ele tem a função de articular professores, gestores e funcionários. Para Celso Vasconcellos, o 

trabalho coletivo constante constitui um dispositivo institucional fundamental para favorecer a concre-

tização do Projeto Político Pedagógico (PPP) e a atividade da coordenação. 

O papel da coordenação, sem essa articulação para o trabalho coletivo, é muito difícil, pois:

A) qualquer implicação legal sobre o PPP ou sobre a escola acarretará a responsabilização civil 

apenas do Coordenador Pedagógico; 
B) a coordenação, ao centralizar as tomadas de decisões, assume para si o compromisso de 

viabilizar as condições de realização do planejamento da gestão e do currículo;
C) além de o coordenador não ter formação específica para gerir o trabalho coletivo, ele se verá as 

voltas com a tarefa de reunir os agentes da comunidade;
D) o coordenador, mesmo sem articular o trabalho coletivo, consegue desenvolver seu papel de 

maneira satisfatória no atual cenário educacional;
E) o coordenador corre um sério risco de virar “bombeiro”, “quebra-galho”, “burocrata”, tendo 

uma ação fragmentada.
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QUESTÃO 44. A educação escolar em nossa sociedade, com sua função social de formação e 

preparação para o mundo do trabalho e práticas sociais, é composta por um processo de ensino e apren-

dizagem que utiliza, por vezes, das inovações pedagógicas como suportes orientadores para melhoria 

do ensino e aprendizagem. Porém, segundo Alencastro, essas inovações pedagógicas por si não serão 

emancipatórias. Assim, faz-se necessário que professores e coordenadores participem e se envolvam 

com a sua construção. 

Assim, o Projeto Político Pedagógico de uma escola deve priorizar:

A) planejamento participativo;
B) processo de ensino e aprendizagem;
C) estrutura interna das funções escolares;
D) organização sistêmica de conteúdos;
E) participação espontânea.

QUESTÃO 45. O Coordenador Pedagógico exerce as suas funções de articulação, formação e 

de transformação. Ele age como mediador entre o currículo e os professores, bem como entre pais de 

alunos e corpo docente. Assim, a comunicação é um aspecto chave para o trabalho do coordenador 

pedagógico que tem participação ativa e efetiva no cotidiano escolar, desempenhando várias funções, 

desde burocráticas ao cuidado com a formação em serviço dos professores. 

Considerando as atribuições do cargo de Coordenador Pedagógico, identifique a opção correta:

A) coordenar com a equipe o processo de ensino e aprendizagem, em sua totalidade, assegurando 

aos professores o suporte didático e operacional necessário, inclusive quanto à construção de 

novas práticas pedagógicas;

B) manter registros e resultados anuais dos processos da avaliação e promoção das reuniões 

administrativas, de termos de visitas de Superintendentes Escolares, Técnicos em Educação, 

Formadores e outras autoridades;

C) planejar e promover encontros sistemáticos com os Diretores escolares das unidades de ensino 

que acompanha para realizar estudos sobre os indicadores de desempenho e rendimento dos 

alunos;

D) coordenar a elaboração do Projeto Político-Pedagógico, acompanhar e avaliar a sua execução 

em conjunto com a comunidade e o Conselho Escolar, observadas as diretrizes da política 

educacional da Secretaria Municipal da Educação;

E) coordenar a elaboração do Conselho Escolar, acompanhar e avaliar a sua execução em conjun-

to com a comunidade.

QUESTÃO 46.  A proposta pedagógica de uma escola norteia a metodologia e atividades 

educativas da instituição ao longo do ano. As escolas devem cumprir as normas obrigatórias para a 

Educação Básica que orientam o planejamento curricular dos sistemas de ensino. 

Ao conjunto de definições doutrinárias que orientam as propostas pedagógicas nos diferentes 

sistemas de ensino, denominamos:

A) Diretrizes Curriculares Nacionais;
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B) Plano de Desenvolvimento da Educação;
C) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
D) Plano Nacional de Educação;
E) Regimento Interno.

QUESTÃO 47.  O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias 

para a política educacional do país por um período dez anos, de 2014 a 2024. No referido plano são 

estabelecidas metas para todos os níveis e modalidades de ensino. 

Os Estados, Distrito Federal e Municípios deverão elaborar, em consonância com as diretrizes do 

PNE, seu respectivo:

A) projeto pedagógico;
B) colegiado de professores; 
C) regimento escolar;
D) currículo escolar; 
E) plano de educação.

QUESTÃO 48. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) dispõe no 

Art. 23, §2º que: “O Calendário Escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive 

climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o núme-

ro de horas letivas previsto nesta lei”. 

A carga horária mínima anual para efetivo trabalho escolar será, em horas e dias letivos, respecti-

vamente: 

A) 750 horas distribuídas por um efetivo de 200 dias;
B) 750 horas distribuídas por um efetivo de 180 dias;
C) 730 horas distribuídas por um efetivo de 200 dias;
D) 800 horas distribuídas por um efetivo de 200 dias;
E) 800 horas distribuídas por um efetivo de 120 dias.

QUESTÃO 49. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é o órgão respon-

sável pela execução da maioria das ações e programas da Educação Básica. Seu principal objetivo é 

promover a redistribuição dos recursos vinculados à Educação. Esses recursos devem ser aplicados na 

manutenção e no desenvolvimento da educação básica pública. 

O percentual mínimo destinado anualmente à remuneração dos profissionais do magistério e o 

percentual máximo destinado à manutenção e ao desenvolvimento da educação são, respectivamente:

A) 70% e 30%;
B) 50% e 50%;
C) 60% e 40%;
D) 40% e 60%;
E) 80% e 20%.
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QUESTÃO 50. “[...] a importância política da educação reside na sua função de socializa-

ção do conhecimento” (SAVIANE, 2001, p.88).  É importante considerar que o conteúdo do saber 

sistematizado caminha junto com o desenvolvimento da consciência crítica e da politização do educan-

do. 

O fragmento acima está diretamente relacionado com a:

A) compreensão da realidade;
B) consciência crítica do educando; 
C) socialização do conhecimento;
D) prática social do educando;
E) função política da escola.
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