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PORTUGUÊS
TEXTO I
O disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis da
frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse.
Na passadeira de peões surgiu o desenho do homem
verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua
pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do
asfalto, não há nada que menos se pareça com uma
zebra, porém assim lhe chamam. Os automobilistas,
impacientes, com o pé no pedal da embreagem,
mantinham em tensão os carros, avançando, recuando,
como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata.
Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho
livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos, há
quem sustente que esta demora, aparentemente tão
insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de
semáforos existentes na cidade e pelas mudanças
sucessivas das três cores de cada um, é uma das causas
mais consideráveis dos engorgitamentos da circulação
automóvel, ou engarrafamentos, se quisermos usar o
termo corrente.
O sinal verde acendeu-se enfim, bruscamente os carros
arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado
todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado,
deve haver ali um problema mecânico qualquer, o
acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que
se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico,
blocagem dos travões, falhas do circuito elétrico, se é que
não se acabou simplesmente a gasolina, não seria a
primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de
peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do
automóvel imobilizado a esbracejar por trás do párabrisas, enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos.
Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a
empurrar o automóvel empanado para onde não fique a
estorvar o trânsito, batem furiosamente nos vidros
fechados, o homem que está lá dentro vira a cabeça pra
eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer coisa,
pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma
palavra, uma não, duas, assim é realmente, consoante se
vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir
uma porta. Estou cego.
(Saramago, em Ensaio sobre a cegueira, Editora
Companhia das Letras, 1995, págs. 11-12).
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QUESTÃO 1_____________________________________
O texto é:
a) Narrativo com argumentação convincente.
b) Dissertativo com uso de palavras e
expressões de
cunho conotativo.
c) Dissertativo-argumentativo com uso de palavras
e
expressões de cunho denotativo.
d) É narrativo com aspectos descritivos.
e) É meramente descritivo.
QUESTÃO 2_____________________________________
Entre as orações do segundo período do texto ( linhas
1– 3) ocorre uma relação semântica de:
a) Tempo
b) Causa
c) Condição
d) Modo
e) Consequência
QUESTÃO 3_____________________________________
Em “ ...mas logo se notou que não tinham arrancado
todos por igual” ( Linhas 21 – 22) O “que” :
a) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva subjetiva.
b) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva objetiva direta.
c) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva predicativa.
d) É pronome relativo introduzindo uma oração
subordinada adjetiva restritiva.
e) É pronome relativo introduzindo uma oração
subordinada adjetiva explicativa.
QUESTÃO 4_____________________________________
Observe o fragmento: “...deve haver ali um problema
mecânico qualquer”. A flexão verbal está correta, assim
como em:
a) Devem haver pessoas intransigentes na sala.
b) Devem haver problemas mecânicos quaisquer.
c) Deve ocorrer reuniões extraordinárias naquela
empresa.
d) Devem ocorrer dificuldades durante o trajeto.
e) Deve existir animais silvestres na Chapada.
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QUESTÃO 5_____________________________________
Dele ( linha 31) e Eles ( linha 36) têm como referente
textual respectivamente:
a) O condutor do automóvel e alguns condutores.
b) O ajuntamento de peões e os vidros fechados.
c) Para-brisas e carros.
d) O automóvel e os peões.
e) Para-brisas e peões.
QUESTÃO 6_____________________________________
Assinale a alternativa cujas palavras passaram pelo
mesmo processo de formação:
a) Engarrafamentos e corrente
b) Passadeira, nervosos
c) Simplesmente e automóvel
d) Furiosamente e consoante
e) Embreagem, semáforo
QUESTÃO 7_____________________________________
Deve-se empregar o acento indicador de crase na
alternativa:
a) Você já disse a sua amiga que lhe quero bem?
b) Fui até a praça observar os transeuntes da cidade.
c) Voltarei a casa logo que puder.
d) Ficarei a longa distância do lugar fétido.
e) Eu fiz referência aquele fato que testemunhei.
QUESTÃO 8_____________________________________
Observe as proposições:
I – Informei-lhe de que era muito tarde para chorar.
II – Avise-o de que o pai o espera.
III – Preveni-lhe contra o ataque das abelhas.
IV – Deus lhe perdoou a falta.
A regência está correta:
a) Em I, II, III e IV
b) Em I, II e III
c) Em II, III e IV
d) Em II e IV
e) Em II apenas

QUESTÃO 10____________________________________
Observe os períodos e as ocorrências do “A” neles
destacados:
I - “...há quem sustente que esta demora,
aparentemente tão insignificante, se a multiplicarmos
pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas
mudanças...”
II - “...Alguns condutores já saltaram para a rua,
dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde
não fique a estorvar o trânsito,...”
A respectiva classificação é:
a) Pronome oblíquo átono, artigo definido, artigo
definido.
b) Artigo definido, artigo definido, artigo definido.
c) Pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono,
pronome oblíquo átono.
d) Pronome oblíquo átono, preposição, preposição.
e) Preposição, preposição, preposição.

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES

QUESTÃO 9_____________________________________
No período: “ Os automobilistas, impacientes, com o pé
no pedal da embreagem, mantinham em tensão os
carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos
que sentissem vir no ar a chibata”.O fragmento
destacado assinala a figura de linguagem:
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a) Metáfora
b) Prosopopeia
c) Comparação
d) Hipérbole
e) Metonímia

QUESTÃO 11____________________________________
Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), o
município de Cedro (PE) possui uma população de
10.778 habitantes, distribuídos nos 171,64 km² do
território municipal. Assim, é correto afirmar que a
densidade demográfica do município de Cedro (PE) é de:
a) 1.314,60 hab/km²
b) 62,79 hab/km²
c) 80 hab/km²
d) 114,50 hab/km²
e) 1.716,4 hab/km²

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO – PE
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2011

2

UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
PROFESSOR DE GEOGRAFIA
SUPERIOR COMPLETO

QUESTÃO 12____________________________________
No dia 10 de julho de 2011 o Estatuto da Cidade (Lei
10.257/2001) completou 10 anos de vigência. O referido
diploma legal, que regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal de 1988, estabelece em seu artigo
41, inciso I, que o Plano Diretor é obrigatório para
cidades:
a) Com menos de 20 mil habitantes
b) Com mais de 50 mil habitantes
c) Com mais de 20 mil habitantes
d) Com mais de 100 mil e menos de 500 mil habitantes
e) Com população entre 10 mil e 100 mil habitantes
QUESTÃO 13____________________________________
Pernambuco é o segundo maior estado da Região
Nordeste em população (8.796.448 habitantes), atrás
apenas do estado da Bahia (14.016.906 habitantes).
Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010),
1.744.238 pernambucanos residem em comunidades
classificadas como rurais. Com base nessas informações
podemos afirmar que a taxa de urbanização do estado
de Pernambuco é de:
a) 80,17%
b) 76,5%
c) 84,0%
d) 79,8%
e) 55,6%
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QUESTÃO 14____________________________________
Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao
analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8
Objetivos do Milênio (ODM), que no Brasil são
chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo.

O gráfico acima apresenta a proporção de moradores do
município do Cedro (PE) que se encontravam abaixo da
linha da pobreza e indigência em 2010. São considerados
abaixo da linha da pobreza os que possuem rendimento
per capita menor que 1/2 salário mínimo. No caso da
indigência, este valor será inferior a 1/4 de salário
mínimo.
Os dados anteriores fazem parte dos indicadores que
medem o desempenho dos municípios quanto aos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e referem-se a
qual dos objetivos apresentados a seguir?
a) Educação Básica de qualidade para todos.
b) Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.
c) Igualdade entre sexos e valorização da mulher.
d) Melhorar a saúde das gestantes.
e) Acabar com a fome e a miséria.
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QUESTÃO 15____________________________________
No dia 7 de junho de 2011, o então Ministro da Casa
Civil, Antônio Palocci, pediu demissão do cargo que
ocupava no governo, após acusações de que teria
multiplicado por 20 o seu patrimônio em quatro anos.
Indique a alternativa na qual consta quem ocupou o
Ministério da Casa Civil da Presidência da República após
a saída do ex- ministro Antônio Palocci.
a) Celso Amorim
b) Gleisi Hoffmann
c) Ideli Salvatti
d) Carlos Lupi
e) Ana Arraes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16____________________________________
Sobre o sistema de coordenadas geográficas analise as
afirmativas abaixo:
I – Os meridianos são linhas imaginárias da esfera
terrestre cujo plano contém o eixo de rotação, ou eixo
polar, onde todos os meridianos são verticais e
convergem para os polos.
II – Os paralelos são círculos imaginários da esfera
terrestre cujo plano é perpendicular ao eixo de rotação,
ou eixo polar.
III – Os meridianos determinam as latitudes, enquanto os
paralelos determinam as longitudes.
Está (ão) correta(s):
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
e) Somente I
QUESTÃO 17____________________________________
O movimento de translação, associado à inclinação de
23º 27’ do eixo terrestre resulta nos fenômenos
chamados Equinócio e Solstício. A respeito desses
fenômenos é correto afirmar:
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a)Enquanto o equinócio é responsável pelo
verão/inverno, o solstício determina o outono/primavera.
b)O equinócio só ocorre nos trópicos e o solstício é
característico das regiões temperadas.
c)Devido estar localizado na zona tropical do globo, no
Brasil só existe solstício de verão.
d)Quando em um hemisfério for equinócio, no outro
hemisfério é solstício.
e)O solstício ocorre sempre nos meses de dezembro e
junho, já o equinócio acontece nos meses de março e
setembro.
QUESTÃO 18____________________________________
Em relação aos fatores climáticos abaixo, coloque V para
as alternativas verdadeiras e F para as alternativas
falsas.
( ) A latitude e a altitude são considerados fatores
estáticos que influenciam no clima de um dado local.
( ) A longitude nada influencia no clima.
( ) Quanto maior a latitude, ou seja, a distância entre um
local e o meridiano de Greenwich, menor será a
temperatura.
( ) Vegetação, atividades antrópicas e correntes marinhas
são fatores irrelevantes no clima.
A sequência correta é:
a) V ,V ,V ,V
b) V ,V, F, F
c) F ,F, V, V
d) V ,V ,F, V
e) F ,V, V ,F
QUESTÃO 19____________________________________
Um dos fatores climáticos que mais influencia no clima é
as massas de ar. Sobre elas é correto afirmar:
a) Todas as massas de ar provocam chuvas.
b) As únicas massas de ar que provocam chuvas são as de
origem oceânicas.
c) A massa equatorial continental apresenta elevada
umidade por se originar na Amazônia.
d) De todas as massas de ar, a única que não atua no
Brasil é a polar.
e) As únicas massas de ar que atuam no Brasil são:
tropical continental e tropical atlântica, provenientes de
áreas de baixa latitude.
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QUESTÃO 20____________________________________
Em relação aos tipos de clima no Brasil, considere os
itens abaixo:
I–A região Norte apresenta clima equatorial caracterizado
por altas temperaturas e elevada pluviosidade.
II–Uma das características do clima tropical é a grande
amplitude térmica, onde as temperaturas são elevadas o
ano todo.
III–A região Sul apresenta clima subtropical, por estar
localizada numa latitude média, onde se é possível
observar as quatros estações do ano.
As afirmativas corretas são:
a) I e II
b) I e III
c) II e II
d) I, II e III
e) Apenas a I
QUESTÃO 21____________________________________
A vegetação é um reflexo das condições do solo, clima e
relevo de uma dada região. A partir da afirmativa,
marque a opção correta sobre essa temática:
a) A floresta boreal, também conhecida como taiga, é
uma formação vegetal típica da zona temperada,
ocorrendo nas altas latitudes do hemisfério , de clima
temperado continental, como Canadá e Rússia.
b) Pradarias são formações vegetais arbóreas, composta
basicamente por gramíneas, típico de clima subtropical.
No Brasil, ela recebe o nome de pampas e têm ocorrência
na região Sul.
c) Na parte central da África, predominam as savanas,
vegetação herbácea adaptada a duas estações climáticas:
uma quente e chuvosa e a outra amena e seca.
d) Devido às elevadas temperaturas e pouquíssimas
precipitações ao longo do ano, não há ocorrência de
formações vegetais nos desertos.
e) A tundra é uma vegetação rasteira de ciclo vegetativo
curto. Por encontrar-se em regiões temperadas,
desenvolve-se apenas três meses de verão, nos locais
onde ocorre degelo.
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QUESTÃO 22____________________________________
A água é de suma importância para a sobrevivência dos
seres vivos em geral, além disso é um importante
recurso econômico. Sobre os recursos hídricos e sua
distribuição no planeta, é correto afirmar:
a) Toda água que cai na superfície da Terra, infiltra no
solo e forma os aquíferos.
b) Com a transposição do Rio São Francisco para a região
do semi-árido, acabará de vez com a problemática da seca
no sertão nordestino.
c) Há uma distribuição desigual das reservas de água doce
do planeta, pois a maior parte encontra-se nas florestas
equatoriais e tropicais.
d) Dentre todos os países, o Brasil possui a maior
disponibilidade de água doce do planeta.
e) Os rios brasileiros são aproveitados para a produção de
energia e principalmente para o escoamento de
mercadorias do interior para o litoral, sobretudo no
Nordeste.
QUESTÃO 23____________________________________
A respeito dos tipos de rochas e províncias geológicas,
julgue os itens abaixo colocando V para as alternativas
verdadeiras e F para as alternativas falsas.
( )Os escudos cristalinos são encontrados nas áreas de
consolidação da crosta terrestre e constituem sua
formação mais antiga, sendo encontradas nelas apenas
minerais metálicos, como ferro, manganês, cobre, etc.
(
)As rochas podem ser classificadas, segundo sua
formação, em magmáticas, metamórficas e sedimentares.
Sendo que a magmática ou ígnea se subdivide em:
intrusiva e extrusiva.
(
)As bacias sedimentares são depressões do relevo
preenchidas por fragmentos minerais de rochas erodidas
e por sedimentos orgânicos.
(
)Os dobramentos modernos são responsáveis pelo
soerguimento da crosta terrestre, ocasionando serras e
montanhas. Esse fenômeno é muito comum no planalto
central brasileiro.
A sequência correta é:
a) V ,V ,F, F
b) F ,F, V ,V
c) F, V, V ,F
d) F ,V, V ,V
e) V ,F, F, V
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QUESTÃO 24____________________________________
Sobre os processos endógenos e exógenos que atuam na
formação do relevo, é correto afirmar:
a) O movimento tectônico é um processo de origem
exógena, que causa terremotos e tremores de terra.
b) As regiões que possuem grande quantidade de vulcões
em atividade são consideradas circulo de fogo, que é
proveniente tanto dos processos endógenos como
exógenos.
c) No Brasil, o relevo se formou exclusivamente da ação
dos processos exógenos.
d) Segundo a teoria da deriva continental, todos os
continentes eram juntos, a chamada Pangeia, e com o
tempo começaram a se separar, dando origem aos
continentes atuais, que hoje estão estabilizados.
e) A chuva e o vento são considerados processos
exógenos esculpidores do relevo terrestre.
QUESTÃO 25____________________________________
Com relação às bacias hidrográficas, relacione as
colunas:
1 – São Francisco
2 – Amazônica
3 – Bacia da Prata
4 - Tocantins –Araguaia
( )É a maior bacia hidrográfica do Brasil. Sua nascente
encontra-se na Cordilheira dos Andes.
( )Nela encontra-se a segunda maior usina hidrelétrica
brasileira, a de Tucuruí.
( )É a segunda maior bacia hidrográfica do planeta e
além do Brasil, abrange outros países da América do Sul.
( )Drena cerca de 7,5% das águas brasileiras e seu
aproveitamento para geração de energia é relativamente
bom. Sua nascente é na Serra da Canastra, em Minas
gerais.
A sequência correta é:
a) 1, 2, 3 e 4
b) 2, 4, 3 e 1
c) 2, 3, 1 e 4
d) 3, 2, 4 e 1
e) 4, 1, 2 e 3
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QUESTÃO 26____________________________________
No ano de 2011, o planeta ultrapassou a marca de sete
bilhões de pessoas. A esse respeito é correto afirmar:
a) Desse total, a maior parte vive na América Latina.
b) Os países ricos são os que apresentam as maiores
densidades demográficas do mundo.
c) As taxas de
natalidade
aumentaram
consideravelmente,
sobretudo
nos
países
em
desenvolvimento.
d) O crescimento vegetativo nos países europeus é muito
baixo, chegando a zero ou até mesmo negativo em alguns
países.
e) Esse número expressivo de pessoas está associado às
melhorias da qualidade de vida no mundo todo e ao
aumento da mortalidade infantil.
QUESTÃO 27____________________________________
Sobre os fluxos migratórios e a estrutura da população,
analise os itens abaixo assinalando V nas alternativas
verdadeiras e F para as alternativas falsas.
( )Devido ao
grande bloqueio que os países
desenvolvidos fazem contra os migrantes pobres , esse
tipo de migração está acabando.
( )A pirâmide etária é um gráfico que expressa o
número de habitantes e sua distribuição por sexo e idade.
( )Os movimentos populacionais podem ser classificados
em voluntário forçado e controlado.
( )A pirâmide etária brasileira praticamente estagnou nos
últimos cinquenta anos, mantendo a base extremamente
larga e o ápice estreito.
O resultado da sequência é:
a) F ,V,V ,F
b) F ,F ,V ,V
c) V, V ,F ,F
d) V,F ,F ,V
e) F ,V, V, V
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QUESTÃO 28____________________________________
Até meados dos anos 1960, a população brasileira
predominante era rural. Quadro que mudou nas últimas
décadas. Sobre essa temática podemos afirmar
corretamente.
I – A questão rural da população brasileira está
relacionada a seu histórico da colonização, onde houve
ampla distribuição de terras para os trabalhadores rurais.
II – Atualmente podemos dizer que o Brasil é um país
urbanizado, já que a população urbana é superior à rural.
III – O processo de migração do campo para a cidade é
chamado êxodo rural, fenômeno que continua
acontecendo, sobretudo no Nordeste brasileiro.
As afirmativas corretas são:
a)I, II e III
b)I e II
c)I e III
d)II e III
e)Somente II
QUESTÃO 29____________________________________
Em relação aos sistemas de produção agrícola, relacione
as colunas:
1-Agricultura patronal
2-Cinturões verdes
3-Agricultura familiar
4-Agricultura de jardinagem
( )Tipo de agricultura que prevalece nas regiões pobres,
voltada às necessidades imediatas do consumo alimentar
dos próprios agricultores e seus dependentes.
( )Esse sistema é praticado em pequenas e médias
propriedades cultivadas pelo dono da terra e sua família
ou em parceria de grandes propriedades. Nesse sistema
obtém alta produtividade, recorrendo-se à seleção de
sementes, uso de fertilizantes e técnicas de preservação
do solo.
( )Localiza-se ao redor dos grandes centros urbanos,
principalmente nos países desenvolvidos e emergentes,
onde a terra é valorizada.
( )Prevalece a mão-de-obra contratada desvinculada da
família do administrador ou do proprietário da terra,
onde predominam os complexos agroindustriais.
A sequência correta é:
a) 3 / 4 / 2 / 1
b) 4 / 2 / 1 / 3
c) 3 / 2 / 4 / 1
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d) 1 / 2 / 3 / 4
e) 2 / 3 / 1 / 4
QUESTÃO 30____________________________________
Sobre a Revolução Verde, é correto afirmar, EXCETO:
a) Entende-se por Revolução Verde o conjunto de
mudanças técnicas na produção agropecuária, proposto
aos países pobres para resolver o problema da fome.
b) Consistiu na modernização das praticas agrícolas com a
utilização de adubos químicos, inseticidas, herbicidas e
sementes melhoradas.
c) Essa Revolução iniciou-se nos Estados Unidos e teve
apoio da ONU.
d) Em muitos países que não realizaram reforma agraria, a
mecanização da produção diminuiu a necessidade de
mão-de-obra, contribuindo para o aumento dos índices
de pobreza.
e) No Brasil, essa Revolução ficou restrita ao Sul e
Sudeste.
QUESTÃO 31
Em qual das alternativas abaixo aparece somente
produtos derivados do petróleo:
a) Gás natural / borracha / gasolina
b) Querosene / isopor / plástico
c) Gasolina / diesel / álcool
d) Diesel / querosene /vidro
e) Querosene / gás natural / álcool
QUESTÃO 32
Sobre o processo industrial brasileiro é correto afirmar:
a) Embora o país já tivesse um considerável número de
industrias desde o período colonial foi a partir de 1930
que ela se consolidou.
b) Podemos afirmar que a industrialização brasileira teve
inicio na segunda metade do século XIX, embora de
maneira tímida.
c) A politica de Getúlio Vargas consistia em substituição
de importações. Nesse período vieram inúmeras
multinacionais ao país.
d) Nas décadas de 1960 e 1970 houve um declínio da
produção industrial nacional devido uma crise
internacional.
e) As décadas de 1980 e 1990 foram consideradas como
“milagre econômico”, devido ao grande crescimento
industrial e econômico do país.
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QUESTÃO 33
Dentre as fontes de energia no Brasil, qual representa o
maior percentual do consumo do país:
a) Petróleo e seus derivados
b) Hidráulica
c) Lenha
d) Cana-de-açúcar
e) Urânio
QUESTÃO 34
O Nordeste brasileiro é uma região marcada por
contradições, tanto do ponto de vista físico como
socioeconômico. A esse respeito é correto afirmar:
a) Quando os portugueses chegaram ao Nordeste, eles
ocuparam apenas o litoral, onde plantaram cana-deaçúcar e algodão.
b) Atualmente há uma subdivisão do Nordeste, onde o
sertão se destaca pela sua economia.
c) Há uma grande variedade de espécies vegetais, que vai
desde mata atlântica até araucárias.
d) Politicas de combate à seca como o DENOCS e a
SUDENE conseguiram resolver o problema da água no
Nordeste e conseguiram fixar o homem no campo.
e) As irregularidades das chuvas e a escassez de água
foram utilizadas como justificativas para a pobreza do
sertão nordestino, encobrindo a falta de politicas publicas
para a região.
QUESTÃO 35
Dos biomas abaixo, qual deles não ocorre no Brasil:
a) Mata dos cocais
b) Mata dos pinhais ou Araucárias
c) Floresta boreal
d) Campos ou pradarias
e) Cerrado
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QUESTÃO 36
Um dos princípios do Projeto Político Pedagógico
consiste na valorização dos seus profissionais e nas
características organizacionais que favorecem o sucesso
da escola que são elas:
a) Autonomia da escola, gestão democrática, articulação
curricular, participação dos pais, otimização do tempo.
b) Articulação social, equipamento e boa estrutura física.
c) Cumprimento do regimento escolar, merenda escolar
de boa qualidade.
d) Currículo escolar significativo, centralização das ações
administrativas.
e) Avaliação global, dinamismo da equipe de trabalho.
QUESTÃO 37
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº
9.394/96) estabelece:
a) Que o processo de ensino aprendizagem seja
conduzido com competência e exclusividade do professor.
b) As finalidades, as intenções e os objetivos da
educação brasileira.
c) Que a autonomia da escola é aquela emanada pelo
poder executivo.
d) Que o processo democrático escolar ocorre apenas no
seu interior.
e) Que a escola não é vista como centro de atenção das
políticas educacionais.
QUESTÃO 38
O planejamento pedagógico é imprescindível para o
sucesso cognitivo do aluno e êxito no desenvolvimento
do trabalho do professor, com base nesses pressupostos,
o planejamento requer:
a) Integralidade técnica.
b) Individualidade do professor.
c) Efetivação sistematizada e contextualização com o
cotidiano do aluno.
d) Especificamente que se cumpra a tarefa da aula do dia.
e) Passividade do aluno.
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QUESTÃO 39
A escola é uma instituição social com objetivo explícito:
O desenvolvimento das potencialidades físicas,
cognitivas e afetivas dos alunos, por meio de:
a) Aprendizagem
dos conteúdos (conhecimentos,
habilidades, procedimentos, atitudes).
b) Ações interativas vivenciadas basicamente com os
professores.
c) Atividades que visem somente a convivência na cultura
local.
d) Posturas
fundamentadas nas teorias
mais
tradicionalistas impondo logicamente a autoridade do
professor.
e) Por meio do compromisso da equipe escolar.
QUESTÃO 40
Partindo da necessidade que, o projeto pedagógico deve
ser avaliado permanentemente, por tratar-se de um
elemento importante na identificação da escola, o
mesmo contempla várias dimensões que, são:
a) Administrativa e técnica
b) Técnica e financeira
c) Social e administrativa
d) Jurídica e financeira
e) Pedagógica, administrativa, financeira e jurídica
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