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TÉCNICO PEDAGÓGICO (PEDAGOGO) 
 

Nome do Candidato:  Nº de Inscrição:  

Assinatura:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.  

2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você 

se candidatou. 

3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao 

fiscal de sala, para registro em ata. 

4. Assine o cartão de respostas. 

5. Verifique se este caderno de prova contém 40 questões. Não serão consideradas reclamações 

posteriores ao término da prova. 

6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, 

D e E, das quais apenas uma será a resposta correta. 

7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no 

final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer 

outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica. 

8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos 

números, que corresponde à resposta correta. 

9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma 

opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de 

respostas. 

10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras. 

11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação. 

12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer 

outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas 

do candidato. 

13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h e 30 min, incluído o tempo para preenchimento do 

cartão de respostas. 

14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e poderá 

levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término. 

15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e 

devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.  

16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um 

fiscal. 

17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função 

é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.  

18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas. 

Boa prova! 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
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RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
As questões de 01 a 10 dizem respeito ao 
Texto. Leia-o atentamente antes de 
respondê-las. 
 
(Texto) 

 
 
01. Sobre o Texto e seu contexto, analise: 
 
I- A lhama foi recrutada por cientistas 
americanos a fim de ser uma aliada para 
desenvolver tratamentos contra a gripe; 
II- O sangue da lhama foi utilizado para 
produzir uma nova terapia com anticorpos; 
III- A ciência está à procura de uma forma de 
acabar com um tipo de gripe específico. 
 
Dos itens acima: 
 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 

 
Analise o período a seguir retirado do Texto 
para responder às questões 02 a 04: 
“O sangue desse animal sul-americano foi 
utilizado para produzir uma nova terapia 
com anticorpos que têm o potencial de 
combater todos os tipos de gripe.” (linhas 3 
a 6) 
 
02. Sobre a partícula “que” destacada, é 
correto afirmar que exerce função 
morfológica de: 
 

a) Conjunção comparativa. 
b) Pronome relativo. 
c) Conjunção integrante. 
d) Sujeito. 
e) Preposição. 

 
03. É correto afirmar que a partícula “que” 
destacada no trecho acima introduz uma: 
 

a) Oração subordinada adjetiva 
restritiva. 

b) Oração subordinada adjetiva 
explicativa. 

c) Oração subordinada substantiva 
completiva nominal. 

d) Oração subordinada substantiva 
subjetiva. 

e) Oração subordinada adverbial causal. 
 
04. É correto afirmar que a expressão “[...] 
que têm o potencial de combater todos os 
tipos de gripe.” exerce função sintática de: 
 

a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Complemento verbal. 
d) Objeto direto. 
e) Objeto indireto. 
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05. “[...] a ciência está à procura de uma 
forma [...]” (linhas 12 e 13). Assinale a 
alternativa correta com base na regra pela 
qual o termo destacado foi craseado: 
 

a) É obrigatório o uso da crase em 
locuções conjuntivas. 

b) É obrigatório o uso da crase em 
locuções prepositiva. 

c) Há contratação entre preposição 
exigida por regência verbal de “está” e 
artigo definido feminino exigido por 
“procura”. 

d) Há contratação entre preposição 
exigida por regência nominal de “está” 
e artigo definido feminino exigido por 
“procura”. 

e) O emprego da crase, nesse caso 
específico, está incorreto. 

 
Analise o período a seguir retirado do Texto 
para responder às questões 06 a 07: 
 
“Cientistas americanos recrutaram uma 
curiosa aliada...” (linhas 1 e 2) 
 
06. É correto afirmar que o sujeito da oração 
é: 
 

a) Simples. 
b) Composto. 
c) Oculto. 
d) Elíptico. 
e) Indeterminado. 

 
07. Caso a voz verbal do trecho fosse 
modificada para a voz passiva, assinale a 
alternativa correta: 
 

a) Uma curiosa aliada foi recrutada por 
cientistas americanos. 

b) Cientistas americanos recrutá-lo-iam 
uma curiosa aliada. 

c) Uma curiosa aliada i-lo-ia recrutada 
por cientistas americanos. 

 
d) Não é possível a conversão para a voz 

passiva, pois a oração já se encontra 
em tal voz. 

e) Não é possível a conversão para a voz 
passiva, pois não se trata de um verbo 
transitivo direto ou transitivo direto e 
indireto. 

 
08. “Constantemente, modifica sua 
aparência para despistar nosso sistema 
imunológico.” (linhas 8 e 9). Analisando o 
trecho retirado do Texto, é correto afirmar 
que o uso da regra de pontuação que 
justifica o emprego da vírgula é: 
 

a) Obrigatório, para isolar o aposto, ou 
qualquer elemento de valor 
meramente explicativo. 

b) Facultativo, para isolar adjuntos 
adverbiais deslocados na oração. 

c) Obrigatório, para isolar adjuntos 
adverbiais deslocados na oração. 

d) Obrigatório, para separar termos 
coordenados assindéticos (sem 
ligação por conectivo), de mesma 
função sintática, que formam, muitas 
vezes, enumerações. 

e) Facultativo, para isolar o predicativo 
do sujeito deslocado dentro da 
estrutura oracional quando o verbo 
não é de ligação. 

 
09. Assinale a alternativa que apresenta o 
termo retirado do trecho abaixo responsável 
por exigir a preposição sublinhada, devido à 
sua regência: 
 
“A gripe é uma das doenças mais hábeis na 
hora de mudar de forma.” (linhas 6 e 7) 
 

a) “Doenças”. 
b) “Hábeis”. 
c) “Hora”. 
d) “Mudar”. 
e) “Forma”. 
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10. Das palavras do Texto, assinale a 
alternativa que é acentuada pela seguinte 
regra: 
 
“Acentuam-se as palavras paroxítonas 
terminadas em ditongo.” 
 

a) “têm” (linha 5) 
b) “aparência” (linha 8) 
c) “imunológico” (linha 9) 
d) “está” (linha 13) 
e) “proteínas” (linha 20) 

 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E 
LEGISLAÇÃO 

 
11. Complete a lacuna corretamente 
segundo o disposto na Lei nº 9.394/95: 
 
“O poder público, na esfera de sua 
competência federativa, deverá recensear 
___________ as crianças e adolescentes 
em idade escolar, bem como os jovens e 
adultos que não concluíram a educação 
básica.” 
 

a) Mensalmente. 
b) Bimestralmente. 
c) Trimestralmente. 
d) Semestralmente. 
e) Anualmente. 

 
12.  Segundo o disposto na Lei nº 9.394/96, 
os Estados incumbir-se-ão de: 
 
I - Organizar, manter e desenvolver os 
órgãos e instituições oficiais dos seus 
sistemas de ensino; 
II - Definir, com os Municípios, formas de 
colaboração na oferta do ensino 
fundamental, as quais devem assegurar a 
distribuição proporcional das 
responsabilidades, de acordo com a 
população a ser atendida e os recursos  

 
financeiros disponíveis em cada uma dessas 
esferas do Poder Público; 
III - Elaborar e executar políticas e planos 
educacionais, em consonância com as 
diretrizes e planos nacionais de educação, 
integrando e coordenando as suas ações e 
as dos seus Municípios.  
 
Dos itens acima: 
 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 

 
13. Com base na Lei nº 9.394/96, as 
instituições de ensino dos diferentes níveis 
classificam-se nas seguintes categorias 
administrativas, privadas, assim entendidas 
as mantidas e administradas por pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado ou 
públicas, assim entendidas as criadas ou 
incorporadas: 
 

a) Mantidas e administradas pelo poder 
privado. 

b) Mantidas e administradas pelo poder 
público. 

c) Somente administradas pelo poder 
público. 

d) Somente administradas pelo poder 
legislativo. 

e) Somente administradas pelo poder 
privado. 

 
14. A Lei nº 9.394/96 determina que os 
currículos da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter 
base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino 
e em cada estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos  
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educandos.  Os currículos a que se refere 
o caput devem abranger, obrigatoriamente, 
o estudo: 
 

a) Da sociologia e da matemática, o 
conhecimento do mundo físico e 
natural e da realidade social e política, 
especialmente do Brasil. 

b) Da sociologia e da filosofia, o 
conhecimento do mundo físico e 
natural e da realidade social e política, 
especialmente da América.  

c) Da língua portuguesa e da 
matemática, o conhecimento do 
mundo físico e natural e da realidade 
social e política, especialmente do 
América.  

d) Da língua portuguesa e da 
matemática, o conhecimento do 
mundo físico e natural e da realidade 
social e política, especialmente do 
Brasil.  

e) Da língua portuguesa e da 
matemática, da sociologia e da 
filosofia, especialmente do Brasil. 

 
15. Na oferta de educação básica para a 
população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à 
sua adequação às peculiaridades da vida 
rural e de cada região, especialmente: 
 
(__)- Conteúdos curriculares e metodologias 
apropriadas às reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona rural; 
(__)- Organização escolar própria, incluindo 
adequação do calendário escolar às fases 
do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
(__)- Adequação à natureza do trabalho na 
zona urbana. 
 
Com base na Lei nº 9.394/96, assinale (V) 
para as afirmações verdadeiras e (F) para as 
falsas e em seguida marque a alternativa  
 

 
que apresenta a ordem correta de cima para 
baixo: 
 

a) F-V-V. 
b) V-F-V. 
c) V-V-F. 
d) V-F-F. 
e) F-F-V. 

 
16.  Conforme dispõe o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, é dever do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, 
exceto: 
 

a) Ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria. 

b) Progressiva extensão da 
obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio. 

c) Atendimento educacional 
especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede 
especial de ensino. 

d) Acesso aos níveis mais elevados do 
ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de 
cada um. 

e) Oferta de ensino noturno regular, 
adequado às condições do 
adolescente trabalhador. 

 
17. Assinale a alternativa incorreta, segundo 
o Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 

a) No processo educacional respeitar-
se-ão os valores culturais, artísticos e 
históricos próprios do contexto social 
da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da 
criação e o acesso às fontes de 
cultura. 

b) O poder público estimulará pesquisas, 
experiências e novas propostas 
relativas a calendário, seriação, 
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currículo, metodologia, didática e 
avaliação, com vistas à inserção de 
crianças e adolescentes excluídos do 
ensino fundamental obrigatório. 

c) Os municípios, com apoio dos 
estados e da União, estimularão e 
facilitarão a destinação de recursos e 
espaços para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a 
infância e a juventude. 

d) Os pais ou responsável têm a 
obrigação de matricular seus filhos ou 
pupilos na rede regular de ensino. 

e) É direito dos pais ou responsáveis ter 
ciência do processo pedagógico, 
exceto participar da definição das 
propostas educacionais. 

 
18. Analise os itens abaixo, sobre a 
avaliação formativa: 
 
I - A avaliação formativa se caracteriza por 
possibilitar a proximidade, o conhecimento 
mútuo e o diálogo entre professor e aluno; 
II - Os resultados da avaliação formativa 
servirão de base para identificar como o 
processo de aprendizagem tem acontecido; 
III - O foco principal da avaliação formativa é 
a obtenção de notas e somatórias. 
 
Dos itens acima: 
 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 

 
19. Como princípios fundamentais desta 
tendência pedagógica, podemos destacar a 
preocupação em transformar a 
personalidade dos alunos num sentido 
libertário e autogestionário. O professor 
torna-se um orientador do grupo sem impor 
suas ideias e convicções. 
 

O trecho acima descreve a seguinte 
tendência pedagógica: 
 

a) Renovada não-diretiva. 
b) Crítico-social dos conteúdos 
c) Tradicionalista. 
d) Libertária. 
e) Tecnicista. 

 
20. Assinale a alternativa correta sobre a 
Educação Inclusiva: 
 

a) A educação inclusiva deve ser 
somente direcionada a alunos 
portadores de necessidades 
educacionais especiais. 

b) A educação inclusiva pode ser 
entendida como uma concepção de 
ensino contemporânea que tem como 
objetivo garantir o direito de todos à 
educação. 

c) A educação inclusiva pressupõe a 
desigualdade de oportunidades e a 
desvalorização das diferenças 
humanas. 

d) Um dos princípios da educação 
inclusiva é o convívio no ambiente 
escolar comum não beneficia todos. 

e) Projetos de educação inclusivos se 
tornam consistentes e sustentáveis 
com ações descontínuas relacionadas 
a cada uma das seguintes dimensões: 
políticas públicas e gestão escolar. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21. De acordo com a Lei Orgânica de 
Linhares/ES, assinale a alternativa incorreta: 
 

a) O Poder Executivo do Município é 
exercido pela Câmara Municipal, 
composta de Vereadores 
representantes da comunidade, 
eleitos para cada legislatura, entre 
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cidadãos maiores de vinte e um anos, 
no exercício dos direitos políticos, 
pelo voto direto e secreto. 

b) Os Vereadores são invioláveis pelas 
suas opiniões, palavras e votos no 
exercício do mandato e na 
circunscrição do Município. 

c) Os Vereadores não poderão, desde a 
expedição do diploma, firmar ou 
manter contrato com pessoas 
jurídicas de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de 
economia mista ou empresa 
concessionária de serviço público, 
salvo quando o contato obedecer a 
cláusulas uniformes. 

d) O Vereador não será obrigado a 
testemunhar sobre informações 
recebidas ou prestadas, em razão do 
exercício do mandato, nem sobre as 
pessoas que lhes confiaram ou deles 
receberam informações. 

e) O mandato dos Vereadores será de 
quatro anos. 

 
22. O rompimento da barragem de Mariana, 
em Minas Gerais, completou três anos 
(05/11/2018). Mesmo tanto tempo depois, os 
impactos do maior desastre ambiental da 
história do Brasil ainda podem ser sentidos 
no Espírito Santo, onde a lama causou 
destruição no Rio Doce. 

(fonte adaptada: g1.com>acesso 06 de 
outubro de 2018)  

 
A empresa responsável pelo rompimento da 
barragem foi: 
 

a) Braskem.  
b) Petrobras.  
c) Transpetro.  
d) Odebrecht.  
e) Samarco.  

 

23. De acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Linhares/ES, compete ao 
Município: 
 
I- Recusar fé aos documentos públicos; 
II- Dispor sobre a administração, utilização e 
alienação dos bens públicos; 
III- Criar distinções entre brasileiros ou 
preferência entre si. 
 
Dos itens acima: 
 

a) Apenas o item I está correto.   
b) Apenas o item II está correto.   
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas o item III está correto.   
e) Apenas os itens II e III estão corretos.  

 
24. A Padroeira do Município de Linhares-
ES é: 
 

a) Nossa Senhora do Amparo.  
b) Nossa Senhora da Conceição.  
c) Nossa Senhora das Dores.  
d) Nossa Senhora de Guadalupe.   
e) Nossa Senhora da Candelária. 

 
25. Com base na notícia abaixo e utilizando 
seus conhecimentos sobre o assunto, 
analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna: 
 
O presidente cubano, ___________, foi 
recebido em Pyongyang com elogios da 
imprensa estatal norte-coreana, que 
chamou sua visita de "evento histórico que 
reflete a amizade invencível" entre Cuba e a 
Coreia do Norte. 

(fonte adaptada: g1.com>acesso 05 de 
outubro de 2018)  

 
a) Nicolás Maduro.  
b) Miguel Díaz-Canel.  
c) Evo Morales.  
d) Rafael Correa.  
e) Camilo Cienfuegos.  
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26. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. 
Segundo a Lei Orgânica de Linhares/ES, 
compete ao Município conceder e renovar 
licença para: 
 
(__)- Localização e funcionamento de 
estabelecimentos industriais, comerciais, 
prestadoras de serviços e outros; 
(__)- Exercício de comércio eventual ou 
ambulante; 
(__)- Realização de jogos, espetáculos e 
divertimentos públicos, observados as 
prescrições legais;  
(__)- Reuniões religiosas em igrejas.  
  

a) V-V-F-F.  
b) V-V-V-F. 
c) F-F-V-V. 
d) V-F-F-F.  
e) V-F-V-F. 

 
27. Com saída de Sérgio Moro, juíza 
substituta interroga réus do processo do sítio 
de Atibaia. 

(fonte adaptada: g1.com>acesso 06 de 
outubro de 2018)  

 
A juíza que assumiu o lugar de Sérgio Moro 
foi: 
 

a) Rosa Weber.  
b) Raquel Dodge.  
c) Gabriela Hardt. 
d) Cármen Lúcia.  
e) Michelle Bachelet.  

 
28. De acordo com a Hidrografia do 
Município de Linhares-ES, além do rio Doce, 
a região possui alguns cursos d'água, e 
entre os principais cita-se, exceto: 
 

a) Rio da Terra Alta.  
b) Rio Barra Seca. 
c) Rio Ipiranga. 
d) Rio Canavial.  
e) Rio das Palminhas.  

29. Com base na notícia abaixo e utilizando 
seus conhecimentos sobre o assunto, 
analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna: 
 
O Deputado Federal ________________ foi 
nomeado, na segunda-feira (05/11/2018), 
ministro extraordinário do governo de 
transição do presidente eleito Jair 
Bolsonaro.  

(fonte adaptada: g1.com>acesso 05 de 
outubro de 2018)  

 
a) Magno Malta.  
b) Ronaldo Caiado.  
c) Luis Carlos Heinze.  
d) Onyx Lorenzoni.  
e) Carlos Mesa.  

 
30. Em relação à Flora de Linhares-ES, 
analise: 
 
I- A região de Linhares foi, no passado, toda 
coberta pela Mata Atlântica;  
II- Atualmente, restam apenas 8% da 
cobertura vegetal primitiva em todo o 
Estado; 
III- No litoral, observa-se vegetação de 
restinga, manguezais, vegetação típica de 
áreas alagadiças, como a turfa. 
 
Dos itens acima: 
 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Apenas os itens I e III estão corretos.  
e) Todos os itens estão corretos.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Analise o trecho e assinale a alternativa 
que completa respectivamente as lacunas: 
 
O objetivo do desafio que se enfrenta, 
quanto a uma perspectiva _____ da  
 
avaliação, é, prioritariamente, a tomada de 
consciência coletiva dos educadores sobre a 
sua prática, _____ princípios coercitivos e 
direcionando a ação avaliativa para o 
caminho das relações dinâmicas e _____ 
em educação.                                                                       
 

a) Classificatória – Ocultando – 
Analógicas. 

b) Disciplinar – Declinando – 
Pusilânimes. 

c) Classificatória – Coibindo – 
Falaciosas. 

d) Mediadora – Desvelando – 
Dialógicas. 

e) Punitiva – Omitindo – Tendenciosas. 
 
32. É incorreto afirmar sobre a educação: 
 

a) Nenhuma sociedade poderia 
substitui-la sem formar seus membros 
em certos valores, habilidades, etc. e, 
por isso, toda educação é 
reprodutora. 

b) Por ela o ser humano aprende como 
se criam e recriam as invenções de 
uma cultura em uma sociedade. 

c) Os países mais evoluídos 
conseguiriam, se quisessem, aboli-la. 

d) Pode ser imposta por um sistema 
centralizado de poder. 

e) Pode existir de forma livre entre os 
grupos. 

 
33. O ensino médio, etapa final da educação 
básica, tem duração mínima de: 
 

a) 6 (seis) anos. 
b) 5 (cinco) anos. 
c) 3 (três) anos. 
d) 4 (quatro) anos. 
e) 7 (sete) anos. 

 
34. Houve um momento histórico do Brasil 
em que foi instituído o Método Lancaster, 
também chamado de: 
 

a) Intervenção Guiada. 
b) Ensino Mútuo. 
c) Pedagogia Terceirizada. 
d) Didática Mínima. 
e) Escolarização Intermitente. 

 
35. Sobre a pesquisa qualitativa em 
educação é incorreto afirmar: 
 

a) A seleção de dados pertinentes é uma 
característica básica. 

b) O rigor de uma pesquisa dessa 
natureza se mede apenas por 
comprovações estatísticas. 

c) Deve ser medida pela amplitude e 
pertinência das explicações e teorias, 
ainda que estas não sejam definitivas 
e não sejam generalizáveis os 
resultados alcançados. 

d) A escolha da técnica de análise tem a 
ver com a formulação do problema a 
ser investigado. 

e) A teoria deve tanto sugerir perguntas 
como indicar possibilidades de 
interpretação. 

 
36. Leia com atenção:  
 
I- É necessário que tenhamos uma visão 
crítica em relação às propostas que 
proliferam nos meios políticos de forma que 
possamos fazer de nossa cidadania uma 
arma eficiente de cobrança em favor de 
nossos direitos; 
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II- O princípio de que a educação é dever do 
Estado, implica no imobilismo da população 
e de cada indivíduo; 
III- A educação é também dever de todos, 
pais, alunos, comunidade.  

 
Dos itens acima: 
 

f) Apenas o item I está correto. 
g) Apenas os itens I e II estão corretos.  
h) Apenas os itens II e III estão corretos.  
i) Apenas os itens I e III estão corretos.  
j) Todos os itens estão corretos.  

 
37. Leia com atenção: 
 
I- Início do Período Pombalino: mudança 
nos padrões de educação que até então 
eram impostos pelos jesuítas. Neste período 
a educação ficou estagnada; 
II- Com a chegada da Família Real 
Portuguesa, são fundadas a Escola de 
Medicina da Bahia (em Salvador) e a do Rio 
de Janeiro (atual Faculdade Nacional de 
Medicina da UFRJ); 
III- Lançada a primeira Constituição 
brasileira: trazia também medidas referentes 
à educação. 

 
A ordem cronológica dos eventos acima é: 
 

a) I – II – III. 
b) II – III – I. 
c) II – I – III. 
d) III – II – I. 
e) III – I – II. 

 
38. Assinale a alternativa incorreta. Na 
evolução da História da Educação brasileira 
a próxima ruptura precisaria implantar um 
modelo que: 
 

a) Seja único. 
b) Atenda às necessidades de nossa 

população. 
c) Seja eficaz. 

d) Seja classificatório. 
e) Seja equânime. 

 
39. Na Educação Básica é o responsável 
pelo aumento do repasse de recursos 
federais à educação, criando condições das  
 
 
escolas aplicarem o dinheiro conforme a 
necessidade: 
 

a) SAEB. 
b) FAIF. 
c) FUNDEB. 
d) ENADE. 
e) SINAES. 

 
40. Tradicionalmente classificam-se as 
tendências pedagógicas brasileiras em dois 
grupos de pedagogia:  
 

a) Liberal e Progressista. 
b) Exógeno e Endógeno. 
c) Intrínseco e Extrínseco. 
d) Amplo e Restrito. 
e) Dúbio e Completo. 
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RASCUNHO 

 
 


