
 

 
 

PERÍODO TARDE 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO. 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 

Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 5 

Informática Básica 6 a 10 

Conhecimentos Gerais 11 a 15 

Conhecimentos Específicos 16 a 30 

Redação  

 

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas e Versão 

Definitiva da Redação. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 

deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 

constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta, Caderno de Questões, Folha de Respostas e Versão Definitiva da Redação. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação. Confira seus 

dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma 

ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 

documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 

automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas e Versão Definitiva da Redação com caneta de 

tinta azul ou preta. Verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 

13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas, 

Versão Definitiva da Redação e Caderno de Questões, se for o caso. 

14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 

17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

Em busca de engenheiros, Nubank faz sua primeira 

aquisição 

Fintech brasileira anuncia nesta segunda-feira a compra 

da consultoria Plataformatec; segundo a cofundadora Cristina 

Junqueira, time de 50 desenvolvedores vai reforçar setor na 

startup afetado por mão de obra escassa no País 

 

A fintech brasileira Nubank anuncia nesta segunda-

feira, 6, a primeira aquisição de sua história: a consultoria 

Plataformatec, especializada em engenharia de software e 

metodologias ágeis. A partir desta data, o time de 50 

profissionais da Plataformatec será integrado à equipe de 

desenvolvimento do Nubank, em notícia revelada com 

exclusividade ao Estado. Segundo Cristina Junqueira, 

cofundadora do Nubank, a aquisição se deve especialmente à 

qualidade do time da empresa – prática conhecida no mercado 

como “acqui-hiring” (aquisição por contratação, em tradução 

literal).  

“Nosso maior gargalo hoje é na área técnica e o time da 

Plataformatec já vinha prestando consultoria para nós há algum 

tempo, com um nível muito bom de talentos”, explica Cristina. 

Além do Nubank, a consultoria Plataformatec tinha clientes 

como a fintech Creditas, a corretora de investimentos Easynvest 

e a editora Abril. A empresa foi fundada em 2009, em São 

Paulo, por Marcelo Park.  

Segundo Cristina, o Nubank não descarta outras 

aquisições no futuro, mas este será um recurso utilizado 

criteriosamente pela startup. "Aquisição é ferramenta, não pode 

ser estratégia de negócios. Não adianta adquirir uma empresa 

que tenha um produto que não seja tão bom quanto o nosso", 

diz a executiva.  

[...] 
Disponível em https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,em-busca-de-

engenheiros-nubank-faz-sua-primeira-aquisicao,70003146278 

 

1. Assinale a alternativa correta sobre a pontuação do 

texto. 

a) As aspas foram utilizadas para citar expressões 

populares. 

b) O uso de vírgulas é dispensável. 

c) As reticências indicam que o texto continua. 

d) Os pontos finais indicam mudança de tema. 

 

2. O vocábulo “prática” e “técnica” são acentuados por 

serem 

a) oxítonas. 

b) paroxítonas. 

c) proparoxítonas. 

d) proparoxítonas terminadas em –a. 

 

3. Quantas letras e quantos fonemas apresenta o 

vocábulo “aquisição”? 

a) 9 letras e 9 fonemas. 

b) 9 letras e 8 fonemas. 

c) 9 letras e 7 fonemas. 

d) 9 letras e 9 fonemas. 

 

4. Analise: “Segundo Cristina Junqueira, cofundadora 

do Nubank, a aquisição se deve especialmente à 

qualidade do time da empresa – prática conhecida no 

mercado como “acqui-hiring” (aquisição por 

contratação, em tradução literal).” E assinale a 

alternativa correta. 

a) Há um aposto. 

b) A crase foi utilizada incorretamente. 

c) Há um neologismo. 

d) “Segundo” pode ser substituído por “então”. 

 

5. O nome de Cristina foi substituído no texto por 

a) empresária. 

b) corretora. 

c) diretora. 

d) executiva. 

 

Informática 
 

6. Assinale a alternativa que representa programa 

específico para editar planilha. 

a) PowerPoint. 

b) Outlook. 

c) Excel. 

d) Word. 

 

7. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 

que representa o comando Ctrl+O no programa 

Word (o sinal de + não faz parte do comando, 

significa que as teclas devem ser pressionadas 

simultaneamente). 

a) Salve o documento. 

b) Abrir um documento. 

c) Copiar o conteúdo selecionado para a área de 

transferência. 

d) Aplicar formatação em itálico ao texto. 

 

8. Assinale a alternativa que não representa um 

navegador de internet. 

a) Adobe Reader. 

b) Google Chrome. 

c) Internet Explorer. 

d) Microsoft Edge. 

 

9. Assinale a alternativa que representa um 

equipamento especifico para armazenar dados. 

a) Impressora. 

b) Teclado. 

c) Mouse. 

d) Pendrive. 

 

10. Assinale a alternativa que representa o conceito de 

“Porta USB”. 

a) É formado pelos componentes eletrônicos, como por 

exemplo, circuitos de fios e luz, placas, utensílios, 

correntes, e qualquer outro material em estado físico, 

que seja necessário para fazer com o que computador 

funcione. 

b) É um conjunto de componentes lógicos de um 

computador ou sistema de processamento de dados; 

programa, rotina ou conjunto de instruções que 

controlam o funcionamento de um computador; suporte 

lógico. 

c) É uma tecnologia que permite conectar aparelhos e 

dispositivos periféricos ao computador. 

d) É um componente eletrônico que armazena 

informações, em um formato compacto, que podem 

apenas ser lidas, mas não gravadas pelo usuário. 

 

 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/startup
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Conhecimentos Gerais 
 

11. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, assinale a 

alternativa que corresponde à um dos objetivos 

principais de Ângulo. 

a) Oferecimento de meios para assegurar aos pequenos 

produtores e trabalhadores rurais, condições de mercado 

e de trabalho e melhoria do padrão de vida familiar.  

b) Criação de condições favoráveis para implantação de 

industrias, visando a criação de empregos. 

c) Combate ao uso de drogas. 

d) Favorecimento ao estímulo ao empreendedorismo para 

combater o desemprego no Município. 

 

12. Sobre a Lei Orgânica do município de Ângulo, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se 

afirma e assinale a alternativa correta. 

I. São símbolos do município, além dos nacionais e 

estaduais, a bandeira, o hino e o brasão, 

representativos de sua cultura e história, 

estabelecidos em lei municipal.  

II. Além do disposto na Constituição Federal, compete 

ao município de Ângulo instituir a guarda municipal, 

destinada à proteção de seus bens, serviços e 

instalações. 

III. É vedado ao município de Ângulo conceder 

honrarias noventa dias antes das eleições municipais. 

IV.  O número de vereadores do município de Ângulo 

será de 12, podendo ser alterado até o final da sessão 

legislativa do ano imediatamente anterior ao das 

eleições, mediante lei ordinária. 

a) Apenas uma alternativa está correta. 

b) Apenas duas alternativas estão corretas. 

c) Apenas três alternativas estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

13. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, analise as 

assertivas e assinale a alternativa correta. São 

competências da Câmara Municipal, dentre outras, 

I. dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. 

II. representar o município judicialmente, 

extrajudicialmente, administrativamente e 

socialmente.  

III. sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 

execução. 

IV. tomar e julgar as contas do município, deliberando 

sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná no prazo máximo de sessenta dias contado de 

seu recebimento. 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas I e IV estão corretas. 

d) Apenas III e IV estão corretas. 

 

14. Recentemente um ataque Americano vitimou um 

General e um dos principais líderes do Irã. Segundo 

os Estados Unidos, o ataque teve como objetivo 

desmobilizar um ataque iminente que iria colocar em 

risco vidas americanas. Qual o nome do General 

Iraniano morto no ataque? 

a) Mohammad Rashid. 

b) Qassem Soleimani.  

c) Osama Bin Laden. 

d) Navid Saman. 

15. ___________________ foi um movimento político de 

cunho popular e teve como principal objeto a 

reivindicação das eleições presidenciais diretas ao 

cargo de Presidente do Brasil. O movimento iniciou 

por volta de maio de 1983 e foi até 1984 mobilizando 

milhares de pessoas em passeatas. Assinale a 

alternativa que preenche corretamente a lacuna. 

a) Não à Ditadura 

b) Brasil pelo Povo 

c) Eleições para o Povo 

d) Diretas Já 

 

Conhecimentos Específicos 
 

16. Na creche e na pré-escola, a formação pessoal e social 

da criança tem como finalidade desenvolver a 

criança integralmente, em seus aspectos 

a) apenas físico e psicológico. 

b) apenas físico, intelectual e social. 

c) físico, psicológico, intelectual e social. 

d) apenas social. 

 

17. Ariés (1986) afirma que a criança era considerada 

“um adulto” em miniatura no período medieval, e 

hoje não é muito diferente. Vive um “faz-de-conta” 

que não oferece fatores positivos ao seu 

desenvolvimento. Nesse sentido é correto afirmar 

que 

a) não reproduzem o adulto do presente. 

b) reproduzem o adulto que não cresceu. 

c) reproduzem um adulto que não sofre influência da 

sociedade vigente. 

d) reproduzem o adulto de hoje é influenciado pela 

sociedade capitalista. 

 

18. Os significados da infância são construídos 

socialmente. Isto significa que esses significados nem 

sempre foram os mesmos e as modificações 

ocorreram e ocorrem por determinações culturais e 

mudanças estruturais ________________. Assinale a 

alternativa que preenche corretamente a lacuna. 

a) na sociedade 

b) no interior da escola 

c) na relação de trabalho 

d) na família 

 

19. Antigamente o silêncio e a obediência eram muito 

presentes, não havia relações de afeto, hoje a falta de 

tempo de uma sociedade capitalista leva o adulto a 

trocar de papel com as crianças e muitas vezes se 

submeter a mimos excessivos, causados pelo 

sentimento de culpa, pela ausência e falta de diálogo. 

Com isso, o adulto perde o limite e a autoridade, 

necessários no processo de construção da 

a) personalidade nas etapas da adolescência. 

b) personalidade na fase adulta. 

c) personalidade nas etapas da infância. 

d) personalidade nas etapas da velhice. 
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20. Às instituições de ensino na Educação Infantil cabe 

acompanhar a aprendizagem das crianças, 

observando atentamente seu progresso e o 

desenvolvimento do grupo. Logo, os profissionais da 

educação são essenciais tanto para ocasionar o acesso 

às práticas quanto para conferir os avanços e as 

possibilidades. Para registrar esse desenvolvimento, 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sugere 

a___________________________________________, 

montando um arquivo de avanço do estudante e das 

turmas. Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna. 

a) produção textual individual de cada aluno da turma, 

com mais de 20 linhas 

b) elaboração de relatórios, portfólios, fotografias, 

desenhos e textos 

c) escrita em letra cursiva imediatamente 

d) leitura fluente de cada aluno 

 

21. O objetivo desse ensino integral desde a infância 

envolve fazer com que as crianças conheçam a si e ao 

outro, além de aproximá-la da natureza, da cultura e 

da produção científica. Essa aproximação ocorre por 

meio de práticas comuns na Educação Infantil, o que 

inclui práticas de cuidado pessoal, brincadeiras, 

experimentações, leitura e relações interpessoais. 

Assinale a alternativa que apresenta esse tipo de 

ensino. 

a) Interacionista. 

b) Comportamentalista 

c) Tradicional. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

22. A Educação Infantil marca o começo do processo 

educacional e muitas vezes é o primeiro contato da 

criança com um espaço de socialização estruturado. 

O processo pedagógico nessa etapa acontece, 

sobretudo por meio de interações e brincadeiras, em 

que o aluno, junto a outros alunos e adultos, aprende 

e se desenvolve. Nesse sentido não é correto afirmar 

que 

a) as brincadeiras dentro da escola permitem que sejam 

observadas e trabalhadas a expressão dos afetos, a 

mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a 

regulação das emoções. 

b) as brincadeiras no interior da escola demonstram como 

a criança pode reagir perante possíveis dificuldades. 

c) as brincadeiras devem ser proibidas, pois causam 

desordem e muito barulho no interior da escola, 

desconcentrando as outras crianças. 

d) as brincadeiras dentro da escola proporcionam as 

crianças novas possibilidades e descobertas que estão 

por vir em sua vida cotidiana em sociedade.  

 

23. A brincadeira é uma situação que leva a criança a um 

mundo imaginário, tendo o brinquedo como suporte 

dessa atividade ou brincadeira. Assinale a 

alternativa que não condiz com esse processo de 

ensino e aprendizagem. 

a) O objetivo é educar, ensinar, se divertindo e interagindo 

com os outros. 

b) O conhecimento pode acontecer por meio de jogos, da 

música e da dança. 

c) O lúdico é uma forma de desenvolver a criatividade. 

d) O objetivo é educar com rigidez, sem jogos, sem 

interação com o outro. 

 

 

24. As ações realizadas pelas crianças no 

desenvolvimento do _____________proporcionam o 

primeiro contato com o meio, e as _____________que 

produzem constituem o ponto de partida de noções 

fundamentais e dos comportamentos necessários à 

compreensão da_____________. Nesse sentido, as 

várias formas de apropriação a luta pela 

sobrevivência ganham destaque especial (AGUIAR, 

2006, p. 23). Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna, de acordo com a ideia do 

autor. 

a) sono / sensações / mentalidade 

b) brincar / sensações / realidade 

c) sono / amizades / realidade 

d) brincar / amizades / mentalidade 

 

25. Na Educação infantil é possível oferecer um ensino 

que priorize a aprendizagem significativa ao 

educando. Sendo assim, a proposta do ensino por 

meio da ludicidade na prática docente visa propiciar 

ao educando, exceto: 

a) a oportunidade de desenvolver atividades em equipe. 

b) ter contato com regras por meio dos jogos. 

c) momentos de socialização, e de imaginação a partir do 

seu conhecimento de mundo. 

d) não ter contato com regras por meio dos jogos. 

 

26. Segundo Vigotski (2003), a partir da observação, 

pode-se constatar de que o jogo está presente 

historicamente nas diversas culturas, representando 

uma peculiaridade que é natural do homem. Além 

disso, até os animais brincam. Dessa forma, é correto 

afirmar que o jogo pode ter um sentido 
a) biológico. 

b) fraternal. 

c) superior. 

d) obrigatório.  

 

27. A Educação Infantil tem como objetivo oferecer 

cuidado e educação a criança, mas nasceu com o 

papel de assistencialismo para atender às 

necessidades do sistema, que surgia com a Revolução 

Industrial. Mesmo sabendo dos aspectos negativos 

que o capitalismo acarreta na sociedade, como o 

individualismo, a mercadoria, a alienação, o 

educador que contemple a ludicidade em sua prática 

proporciona ao educando um desenvolvimento 

integral. Portanto, é correto afirmar que 

a) não é necessária uma mediação direta na instituição 

infantil, pois a criança se desenvolve sozinha. 

b) a mediação na educação infantil só é necessária em caso 

de conflitos mais graves.  

c) justifica-se a importância que o mediador tem na 

instituição infantil a partir de atividades que 

contemplem brincadeiras e jogos como fator de 

aprendizagem significativa, a partir da zona de 

desenvolvimento proximal. 

d) o mediador é importante desde que a criança não consiga 

se desenvolver individualmente, pois não necessita do 

outro para aprender. 

 

28.  Um simples dobrar e amassar um papel qualquer e 

segurar pequenos objetos, chamados movimento de 

pinça, são relacionados à coordenação motora 

a) individual. 

b) grupal. 

c) grossa. 

d) fina. 
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29. O professor pode e deve brincar, aguçar a 

criatividade e principalmente deixar que a criança 

tenha liberdade para criar, vivenciar e refazer a 

infância, porém é na família que ela vai absorver 

toda a sua experiência de vida e adquirir todas as 

ferramentas para ser uma criança de verdade e de 

fato. Neste sentido, o professor sozinho não vai 

conseguir nada. É como Paulo Freire nos fala “A 

escola tem que ser democrática e a união da família, 

corpo acadêmico e comunidade é fundamental”. 

Assinale a alternativa que não condiz com a ideia 

acima. 

a) A escola depende da comunidade escolar para que o 

trabalho junto aos alunos seja mais eficiente. 

b) A escola é a única responsável por proporcionar ao 

aluno todas as ferramentas para entender o mundo no 

qual está inserido. 

c) A escola e os responsáveis devem caminhar em conjunto 

para que as crianças se desenvolvam e tenham um 

ensino de qualidade. 

d) Os pais são os principais aliados da escola por uma 

educação de excelência. 

 

30. No tocante à Educação Infantil, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de baixo para cima. 

(   ) Na sala de aula, fatores como a lateralidade, 

organização e noção espacial, esquema corporal e até 

mesmo a estruturação espacial devem ser 

trabalhadas em prol do aluno. 

(   ) As crianças ao brincar reproduzem situações 

concretas pondo-se no papel dos adultos, imitando-

os e procurando entender o seu comportamento. 

(   ) O jogo da brincadeira não favorece a concepção de 

ensino e aprendizagem para as crianças. 

(   ) A  utilização do jogo e da brincadeira não auxiliam a 

aprendizagem infantil. 

(   ) A criança adquire experiência brincando, desenvolve 

a área afetiva, emocional, intelectual e social. 

(   ) Na educação infantil, a avaliação está basicamente 

vinculada a provas, testes ou trabalhos a serem 

realizados para a obtenção de uma nota. 

a) F – V – F – F – V – V.  

b) F – V – V – F – F – V. 

c) V – V – F – F – V – F.  

d) F – V – V – F – V – F. 
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INSTRUÇÕES PARA A PROVA DE REDAÇÃO 

  

 Conforme o item 13.4.1 A – Do Edital de Abertura – O candidato terá sua redação avaliada com nota 0 (zero) se:  

 a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;  

 b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida, isto é, desenvolver uma narração e/ou uma descrição, um poema ou 

outra tipologia/gênero;  

 c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

 d) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta; 

 e) desenvolver o texto com menos de 15 (quinze) linhas ou mais de 25 (vinte e cinco) linhas;  

 f) redigir seu texto com menos de 180 (cento e oitenta) palavras;  

 g) não for apresentada na versão definitiva ou for entregue em branco ou desenvolvida com letra ilegível, com espaçamento 

excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens.  

 h) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número, letra, sinais, 

desenhos ou códigos). 

 

A partir da leitura do texto de apoio a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um 

texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa, expondo qual a importância da reunião de pais e quais os 

resultados, positivos ou não, ela pode trazer. 

 

A função da reunião de pais 

Por Eduardo de Freitas 

 

Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases-Lei 9.39496) “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana...”.  

As escolas brasileiras possuem características similares quando o assunto é reunião de pais, isso por que todas realizam esse 

procedimento. As reuniões acontecem em geral em determinados períodos do ano, especialmente no fechamento dos bimestres, 

momento que marca a entrega de notas.  

O sistema brasileiro de ensino propõe que um aluno para avançar nas séries de ensino subsequentes deve obter notas mínimas 

em todas as disciplinas, desse modo, os principais objetivos das periódicas reuniões são justamente para discutir esse assunto.  

Em praticamente todas as reuniões promovidas pelas escolas as realidades são idênticas, até mesmo a estrutura delas são 

parecidas, os pais dos alunos que obtiveram notas elevadas e que apresentam bom comportamento são parabenizados e os pais daqueles 

que não atingiram as médias estabelecidas pela escola e que não apresentam comportamento apreciado, são alertados quanto à falta de 

interesse e disciplina do filho.  

A concepção de grande parte dos educadores em momento de reunião de país é de “vingar” do aluno, pois existe a possibilidade 

de colocar os pais contra os filhos a partir do “arsenal” de informações negativas obtidas no decorrer do bimestre e que nesse momento 

é emitido para os responsáveis. Esses educadores esperam não uma melhoria e sim uma punição por parte dos pais.  

Esse agrupamento escolar não deve ter tal configuração, pois ao invés de promover uma evolução positiva pode dificultar o 

desenvolvimento do aluno. 

A escola deve abrir espaços para solucionar ou pelo menos buscar alternativas para uma melhoria na realidade escolar do aluno, 

desse modo deve-se estabelecer parcerias entre a escola e os pais, para que haja uma condução positiva dos possíveis problemas, além 

disso, os professores devem compreender a realidade em que vive determinado educando, para que não venha fazer julgamentos 

precipitados a respeito do mesmo.  

Isso faz parte da realidade de muitas crianças, adolescentes e jovens, quando alguns alunos não apresentam bons resultados 

escolares são reprimidos ou excluídos como um ser para o qual não há solução, sendo que muitas vezes esse indivíduo é fruto de lar 

desestruturado, pais separados, quando existe alcoolismo na família, violência, dentre muitas outras mazelas de ordem familiar.  

Nesse sentido é que a reunião deve se focalizar, na troca de informações para que a partir desse ponto possa elaborar de forma 

conjunta uma solução, e que não se resuma somente em períodos de fechamento de notas, mas no decorrer de todo o ano.  

[...] 
Adaptado de https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/a-funcao-reuniao-pais.htm 
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