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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

30 de setembro

15 às 18h

30 questões

3h de duração*
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Legislação e Conhecimentos Gerais  
sobre Educação 10 questões

1. Ao considerarmos a importância do Projeto Político 
Pedagógico e suas diferentes dimensões, analise as 
afirmativas abaixo:

1. O projeto diz respeito à concepção de esco-
las socialmente determinadas e referidas ao 
campo educativo.

2. O projeto serve de referência à ação exclusiva 
dos agentes que atuam na gestão e que inter-
vêm no ato educativo.

3. O desenvolvimento do projeto implica a exis-
tência de um direcionamento e forte atuação 
da gestão escolar para descrever um docu-
mento orientador das práticas a serem desen-
volvidas na escola.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. Check-square É correta apenas a afirmativa 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

2. No que se refere à educação integral, é correto 
afirmar:

a. SQUARE Refere-se apenas à ampliação da jornada 
escolar.

b. SQUARE Considera que as necessidades dos pais apre-
sentam-se como única dimensão de extensão 
do tempo na escola.

c. Check-square Constitui-se como direito da infância e da ado-
lescência e se relaciona com a cidadania, apre-
sentando-se sob múltiplas dimensões.

d. SQUARE Constitui-se como alternativa de diferenciação 
para os grupos mais desfavorecidos da popula-
ção infanto-juvenil.

e. SQUARE Pauta-se no aumento regressivo da jornada 
escolar para favorecer mais tempo em sala de 
aula.

3. A Proposta Curricular de São José descreve ques-
tões que precisam ser contempladas na políticas 
públicas de educação.

Considerando-as, analise as afirmativas abaixo:

1. Acesso, permanência e sucesso das crianças, 
adolescentes, jovens e adultos na escola.

2. Gestão democrática do sistema de ensino, ou 
seja, concepção e proposta de como lidar com 
as relações de poder que perpassam todas as 
instâncias e fóruns do sistema, desde a sala 
de aula, a direção da escola, os conselhos e o 
órgão central.

3. Qualidade de ensino, que requer uma pro-
posta curricular, bem como todas as condições 
necessárias para a sua concretização: valoriza-
ção dos profissionais, formação permanente, 
condições materiais de trabalho, entre outras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

4. Lev Vygotsky, ao tratar das relações entre desen-
volvimento e aprendizagem, propõe o conceito da 
Zona de Desenvolvimento Proximal, considerando 
esse conceito, qual prática pedagógica está mais forte 
relacionada a sua consolidação?

a. Check-square A proposição da resolução de um problema na 
sala de aula em grupo.

b. SQUARE A proposição da leitura silenciosa de um texto, 
individualmente, em sala de aula.

c. SQUARE O envio de uma lista de exercícios como tarefa 
a ser feita em casa.

d. SQUARE A exposição de um conteúdo, utilizando uma 
apresentação multimídia.

e. SQUARE A confecção de desenhos individuais como 
forma de expressão.
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5. Considerando o objetivo de formação básica do 
cidadão no ensino fundamental obrigatório, com dura-
ção de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 
aos 6 anos de idade, analise as afirmativas abaixo.

1. Domínio da leitura, da escrita e do cálculo.
2. Compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade.

3. Desenvolvimento da capacidade de ensino, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos 
científicos e sua capacidade de transmissão.

4. Fortalecimento dos vínculos de família, dos 
laços de solidariedade humana e de tolerân-
cia recíproca em que se assenta a vida social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

6. No que se refere às finalidade da educação básica, 
assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A educação básica tem como foco o desenvol-
vimento parcial da pessoa por dividir a tarefa 
com a família.

b. SQUARE A educação básica tem como foco a qualifica-
ção para o trabalho que é a finalidade última de 
todo processo de escolarização.

c. Check-square A educação básica visa assegurar oportuni-
dades para o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de liber-
dade e de dignidade.

d. SQUARE A educação básica tem como foco o pleno 
desenvolvimento da pessoa, tendo como obri-
gatório o desenvolvimento mental, e opcional, 
o desenvolvimento moral e espiritual da criança.

e. SQUARE A educação básica visa assegurar oportunida-
des para o desenvolvimento das funções men-
tais, privilegiando o acesso ao saber científico, 
em condições controladas, acompanhadas e 
avaliadas.

7. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pode ser 
entendida como:

a. SQUARE Documento que orienta as universidade com 
relação às necessidade de formação dos futu-
ros professores para atuarem nos sistemas de 
ensino das diferentes instâncias federativas.

b. SQUARE Documento legal e normativo que define as 
regras de contratação, de progressão na car-
reira e da provisão dos planos de carreira dos 
professores que atuam no âmbito da Educação 
Básica escolar.

c. SQUARE Documento que estabelece o compromisso 
global para oferecer a todas as crianças, jovens e 
adultos uma educação que satisfaça suas neces-
sidades básicas de aprendizagem, no melhor 
e mais pleno sentido do termo, e que inclua 
aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser.

d. SQUARE Documento consultivo que orienta os gestores 
sobre como a educação básica poderá orga-
nizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 
ciclos, alternância regular de períodos de estu-
dos, grupos não-seriados, com base na idade, 
na competência e em outros critérios.

e. Check-square Documento de caráter normativo que define o 
conjunto orgânico e progressivo de aprendiza-
gens essenciais como direito das crianças, dos 
jovens e dos adultos no âmbito da Educação 
Básica escolar.

8. No que se refere aos elementos teórico-metodo-
lógicos da Proposta Curricula de São José, é correto 
afirmar que se pauta na:

a. Check-square Visão de aprendizagem e desenvolvimento 
como dialeticamente articulados que se consti-
tuem nas interações sociais.

b. SQUARE Visão de homem que se produz pela matura-
ção biológica de maneira única e no tempo 
adequado.

c. SQUARE Concepção de cultura única que é comparti-
lhada para apropriação do sujeito no contexto 
escolar.

d. SQUARE Perspectiva da escola como espaço privilegiado 
de reprodução das condições sociais, desconsi-
derando o momento histórico-social.

e. SQUARE Concepção de mundo como uma unidade 
homogênea de sínteses permanentes que per-
mitem seu reconhecimento pelos sujeitos.
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12. Leia com atenção o texto apresentado a seguir.

O termo sociologia foi criado por          , 
no século XIX, mas as origens do pensamento socio-
lógico já estavam presentes no processo histórico de 
transição da sociedade          , regulada 
pelo senso e pela moralidade religiosa, para a deno-
minada sociedade moderna, que se estrutura pelo uso 
da razão e pela busca de explicações terrenas para os 
fenômenos sociais.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE Karl Marx • clânica
b. SQUARE Herbert Spencer • ocidental
c. SQUARE Émile Durkheim • capitalista
d. Check-square Auguste Comte • feudal
e. SQUARE Pedro Abelardo • cristã

13. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre a sociologia de Max Weber.

( ) Contribuiu de forma significativa para a con-
solidação da sociologia como ciência.

( ) Se alinhava com os sociólogos que conside-
ravam que o estudo das sociedades exigia o 
entendimento da sua historicidade.

( ) Considerava que a função primordial do cien-
tista social era a de compreender as leis gerais 
das diferentes sociedades.

( ) Concordando com Durkheim, considerava que 
o sociólogo deveria prezar pela total imparcia-
lidade em relação ao seu objeto de estudo.

( ) Entendia que o cientista social era orientado 
por preocupações com as questões sociais 
nas quais ele estava envolvido.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • V • F • V • V
c. Check-square V • V • F • F • V
d. SQUARE V • F • F • V • F
e. SQUARE F • V • V • F • V

9. Qual tipo de avaliação desenvolve-se ao longo da 
prática pedagógica, possibilitando orientar a aprendi-
zagem do aluno e pautar a reflexão do professor sobre 
o processo de ensino?

a. SQUARE Somativa
b. Check-square Formativa
c. SQUARE Autoavaliação
d. SQUARE Classificatória
e. SQUARE Diagnóstica

10. Um professor acredita que hoje em dia o acesso 
as informações permite que os alunos aprendam tam-
bém sozinhos a partir de seus interesses individuais. 
Assim, em suas aulas propõe atividades e projetos 
individuais e em grupo, bem como incentiva o acesso 
a materiais ricos e interativos na internet.

A partir dessa descrição, é correto afirmar que esta 
prática pedagógica enquadra-se mais fortemente em 
qual concepção de educação?

a. SQUARE Concepção Apriorista
b. SQUARE Concepção Autoritária
c. SQUARE Concepção Conteudista
d. Check-square Concepção Democrática
e. SQUARE Concepção Espontaneísta

Conhecimentos Específicos 20 questões

11. Leia com atenção o texto a seguir.

O autor do livro              , Sérgio 
Buarque de Holanda, com os seus estudos sociológi-
cos, foi um dos responsáveis por introduzir no Brasil 
uma perspectiva essencialmente          , 
na tentativa de explicar a formação do povo brasileiro.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square Raízes do Brasil • weberiana
b. SQUARE Formação do Brasil Contemporâneo • historista
c. SQUARE Integração do negro na sociedade de classes • 

marxista
d. SQUARE O homem cordial • culturalista
e. SQUARE Visão do Paraíso • utópica
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14. Assinale a alternativa correta sobre a sociologia 
no Brasil.

a. SQUARE Silvio Romero e Sérgio Buarque de Holanda, 
inspirados na teses de Franz Boas, tentaram 
explicar o modo de ser dos brasileiros do 
seu tempo.

b. SQUARE O pessimismo sociológico de Gilberto Freyre 
decorreu das experiências pessoais numa 
fazenda nordestina repleta de escravos.

c. SQUARE Atribui-se ao padre Antônio Vieira os primários 
escritos sociológicos, nos quais defendia a 
libertação dos escravos, já no século XVII.

d. SQUARE André João Antonil, com a publicação do livro 
“Cultura e Opulência no Brasil”, passou a ser 
considerado o fundador da sociologia nacional.

e. Check-square Os primeiros intelectuais considerados soció-
logos, como Oliveira Viana, com base no posi-
tivismo, trataram de esboçar uma teoria geral 
do país.

15. Acerca das influências de Gilberto Freyre e suas 
investigações, é correto afirmar:

1. Publicou os escritos “Capitalismo dependente 
e classes sociais na América Latina” e “A revo-
lução burguesa no Brasil”.

2. Com base no materialismo histórico eviden-
ciou que o Brasil se constituiu como um país 
dependente, pois ficou à margem das grandes 
transformações industriais e revolucionárias 
dos séculos XI e XX.

3. Publicou a obra “Negro em terra de branco”, no 
qual analisou as difíceis condições de integra-
ção dos escravos na sociedade brasileira.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

16. Acerca das influências de Gilberto Freyre e suas 
investigações, é correto afirmar:

1. Influenciado pela antropologia estadunidense 
reordenou a visão determinista e passou a 
refletir sobre as relações de troca que ocor-
riam entre a casa grande e a senzala.

2. Sua atuação acadêmica inspirada nas teses 
marxistas influenciou o surgimento de estu-
dos sobre a relação de classe e da permanên-
cia de resquícios do passado colonial.

3. Seus escritos revelam que as interações e 
distinções sociais são menos deterministas, 
pois percebidas através das relações de troca 
e circularidades culturais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

17. De acordo com os dados divulgados pelo Banco 
Mundial em 2015 e 2016, é correto afirmar:

1. A taxa de crescimento anual da população 
brasileira, divulgada pelo Banco Mundial em 
2015, era de 2,10%.

2. Segundo dados divulgados pelo Banco 
Mundial, em 2016, a população brasileira era 
de aproximadamente 207,7 milhões.

3. A taxa de fertilidade da população brasileira 
divulgada pelo Banco Mundial em 2015 era 
de 1,78 nascimentos por mulher.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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18. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) acerca do processo de globalização.

( ) Na segunda metade do século XX, as altera-
ções no contexto mundial, seja no aspecto 
econômico, político, social ou cultural, propor-
cionaram a chamada era da globalização.

( ) Foi influenciado por uma tendência contínua 
e acelerada de mudanças tecnológicas com 
efeitos sobre quase todos os campos da expe-
riência humana, com crescimento nos setores 
de serviços, comunicações e informações.

( ) De acordo com o intelectual brasileiro Nilton 
Santos, os fatores que contribuíram para o 
ordenamento da arquitetura da globalização 
foram: a unicidade da técnica, a convergência 
dos momentos, a cognoscibilidade do planeta 
e a existência de um motor único na história, a 
mais-valia globalizada.

( ) A vinculação das economias mundiais se tor-
nou possível graças à ampliação do sistema 
cambial sustentado no padrão-ouro, no qual 
cada país estabelece o valor de sua moeda em 
relação à quantidade de ouro possuída.

( ) O fenômeno impulsionou a flexibilização das 
fronteiras de mercado, pois possibilitou novos 
intercâmbios entre nações e povos distintos, 
de forma continuada e pelo uso de recursos 
eletrônicos complexos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • F • V
b. SQUARE V • V • V • F • F
c. SQUARE V • V • F • V • V
d. SQUARE V • F • V • V • F
e. SQUARE F • V • V • F • V

19. Um número significativo de sociólogos denomi-
nam o espaço no qual as relações sociais são efetiva-
das através da interação entre os atores sociais de:

a. SQUARE Espaço cultural.
b. SQUARE Espaço biológico.
c. SQUARE Espaço contextual.
d. SQUARE Espaço histórico.
e. Check-square Espaço social.

20. Nas palavras do sociólogo brasileiro Octavio Ianni, 
quando o sistema social mundial se põe em movi-
mento e se moderniza, o mundo começa a parecer 
uma espécie de:

a. SQUARE Utopia real.
b. Check-square Aldeia global.
c. SQUARE Nova Atlântida.
d. SQUARE Sociedade ideal.
e. SQUARE Comunidade transnacional.

21. Leia com atenção o texto a seguir.

A              pode relacionar-se 
facilmente com os processos da globalização eco-
nômica. Contudo, o fenômeno é muito complexo 
precisamente porque passa por uma tensão dialéctica 
entre a integração de novos espaços sociais necessária 
à expansão das oportunidades no mercado global e 
a pulverização dos grupos sociais devidas à diferente 
dotação de recursos para aproveitar essas oportunida-
des. O que parece importante reter é o facto de que o 
aproveitamento das oportunidades está condicionado 
pela disponibilidade de recursos materiais, tecnológi-
cos e organizativos e de que essa disponibilidade de  
recursos está repartida de forma          
pelos grupos sociais, regiões e países. Assim, a globali-
zação pode promover integração e a homogeneização, 
mas também a diferenciação social.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE justiça social • global
b. SQUARE paz social • democrática
c. SQUARE diminuição das desigualdades • igualitária
d. SQUARE comunidade econômica • justa
e. Check-square fragmentação social • desigual
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22. Entre as principais causas para o aumento das 
tensões entre palestinos e israelenses, em maio de 
2018, se destacou:

a. Check-square A instalação da Embaixada dos EUA em 
Jerusalém.

b. SQUARE O atentado que feriu o premier israelense 
Benjamin Netanyahu.

c. SQUARE A instalação de novos assentamento em territó-
rio palestino.

d. SQUARE Os mísseis palestinos lançados sobre o territó-
rio israelense.

e. SQUARE O reconhecimento do Estado Palestino pela 
ONU.

23. Acerca da crise migratória de venezuelanos para o 
território brasileiro, é correto afirmar:

1. As tensões sociopolíticas na Venezuela, em 
2018, provocaram o ingresso de milhares de 
venezuelanos no território brasileiro.

2. O governo brasileiro, por meio de medida 
provisória, limitou a 800 mil o número de refu-
giados autorizados a adentrar no país durante 
o ano de 2018.

3. Em agosto de 2018, por meio de ordem judi-
cial, impediu-se temporariamente a entrada 
de venezuelanos no território brasileiro.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

24. Segundo dados divulgados pelo Banco Mundial 
em 2015, a expectativa de vida da população brasi-
leira era:

a. SQUARE De aproximadamente 66 anos.
b. SQUARE Inferior a 70 anos.
c. SQUARE De 72 anos.
d. Check-square Superior a 74 anos.
e. SQUARE Superior a 80.

25. Ao relevante estudo sociológico publicado no 
Brasil por Euclides da Cunha e que trata dos violentos 
conflitos entre os sertanejos do Nordeste e as forças 
imperiais, foi atribuído o título de:

a. SQUARE Canudos.
b. Check-square Os Sertões.
c. SQUARE Antônio Conselheiro.
d. SQUARE Sobrados e Mocambos.
e. SQUARE A Guerras do Contestado.

26. De acordo com a Proposta Curricular da Rede 
Municipal de Ensino de São José (SC), os sujeitos que 
procuram Educação de Jovens e Adultos, na maioria 
das vezes, apresentam as características elencadas em:

1. Um sujeito que busca respostas às contradi-
ções de uma sociedade capitalista marcada 
pela desigualdade, pela competição no mer-
cado de trabalho, pelo surgimento das novas 
tecnologias que exigem o domínio de instru-
mentos da cultura letrada.

2. Outra característica relevante é a instabilidade 
constante na situação econômica provocada 
pela fartura ou carência da oferta empregos, 
ocupados sempre pelos sujeitos com maior 
grau de instrução e que apresentem interesse 
claro em ascender socialmente.

3. No estudo realizado muitos indivíduos eram 
migrantes e sofriam as consequências das 
contradições e dicotomias entre cidade 
grande e zona rural; principalmente porque 
essas pessoas orientam suas vidas para ati-
vidades conjuntas e interações sociais e não 
para projetos individuais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.



 Página 9

Prefeitura Municipal de São José • Processo Seletivo • Edital 004/2018/SME

P20 Professor • Sociologia

29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) acerca da avaliação diagnóstica defen-
dida na Proposta Curricular da Rede Municipal de 
Ensino de São José, SC (2000).

( ) A avaliação é sempre um processo de julga-
mento de qualidade sobre dados relevantes 
da realidade, tendo em vista uma tomada de 
decisão que aponta para a transformação.

( ) Sem a quantificação dos resultados obtidos 
com as avaliações, mensurados de acordo 
com os objetivos previstos, toda avaliação 
pode ser considerada parcial e ineficaz.

( ) A prática da avaliação deve significar o 
diagnóstico, a compreensão deste processo, 
oportunidade em que cada um dos sujeitos 
nele envolvidos, educador e educandos, se 
autocompreendam, tendo como referência a 
aprendizagem, a socialização.

( ) A avaliação, significando a identificação dos 
limites e possibilidades, subsidiará a tomada 
de decisão na direção da busca das condições 
necessárias ao encaminhamento de ações 
adequadas para a superação daqueles limites, 
fragilidades, dificuldades e explorar as possibi-
lidades, as situações que favoreçam a inclusão 
de todos os educandos no processo de apren-
dizagem e desenvolvimento satisfatórios.

( ) Avaliação significando a compreensão do 
curso da ação educativa, ou seja, a aprendiza-
gem e o desenvolvimento do educando, sua 
formação enquanto sujeito individual e cole-
tivo, que passa pela apropriação ativa, crítica e 
criativa do conhecimento.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • F • V
b. Check-square V • F • V • V • V
c. SQUARE V • F • V • F • V
d. SQUARE V • F • F • V • F
e. SQUARE F • V • V • F • V

27. Leia com atenção o texto a seguir.

Na obra intitulada “Globalização: Ias consequências  
humanas”, o sociólogo polonês          
chama a atenção para os problemas sociais que sur-
giram ou que foram aprofundados com a era global. 
No que se refere ao aspecto econômico do fenômeno 
global, enfatiza os desequilíbrios que se verticalizam 
com a reestruturação do sistema capitalista liberal, a 
ordem das privatizações que se agiganta como prin-
cípio          , modelo que cria condições 
desiguais de concorrência e potencializa a progressiva 
separação entre aqueles que dispõem de poder eco-
nômico para globalizar seus negócios e os que estão 
fadados a desenvolver suas práticas comerciais de 
forma localizada.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE Dariusz Jemielniak • social
b. SQUARE Albino Steinberger • econômico
c. SQUARE Anthony Giddens • organizacional
d. Check-square Zygmunt Bauman • político
e. SQUARE Lukas Podolski • ideológico

28. Durante quase toda a década de 1990, nos ter-
ritórios da antiga República Socialista Federativa da 
Iugoslávia, em áreas nas quais a maior parte da popu-
lação era formada por sérvios, ocorreram confrontos 
bélicos violentos impulsionados, acima de tudo, por 
razões:

a. Check-square étnicas.
b. SQUARE sociais.
c. SQUARE religiosas.
d. SQUARE econômicas.
e. SQUARE humanitárias.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

30. De acordo com o teor da Proposta Curricular da 
Rede Municipal de Ensino de São José (SC):

As atividades e os instrumentos de avaliação exigem 
seriedade e rigor técnico na elaboração e aplicação 
e se pautam em alguns princípios. São sempre mais 
uma oportunidade de          , implicam 
clareza de comunicação, evitando subterfúgios que 
dificultem, para o educando, a compreensão do que 
se solicita. Devem implicar o envolvimento ativo do 
educando e que estabeleçam a relação constante 
entre o conteúdo aprendido e          e 
a vivência do educando, propiciem a elaboração e 
expressão de posicionamento dos educandos. Não 
devem se restringir a momentos especiais (dia de 
prova), mas oportunizar aos educandos muitos 
momentos de expressar a aprendizagem e suas ideias.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE recapitulação • indicado
b. SQUARE aprovação • exemplificado
c. SQUARE replanejamento • ministrado
d. SQUARE experimentação • elencado
e. Check-square aprendizagem • solicitado
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.

Secretaria Municipal de Educação
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