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CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA 01.01/2022 

 

CARGO:PROFESSOR  

DATA: 09/10/2022 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES: 

✓ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você 
concorre e se ele contém 40( QUARENTA ) questões de múltipla escolha, com 
4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, correspondentes à prova 
objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de 
sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores nesse sentido; 

✓ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

✓ Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
✓ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
✓ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e 

a caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
✓ Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, 

tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, 
apontamentos e apostilas; 

✓ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

✓ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
✓ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
✓ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas; 
✓ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

✓ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova! 
✓ INSCRIÇÃO:   

✓ NOME COMPLETO:   
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1) Leia o fragmento abaixo e indique a alternativa que apresenta somente 
preposições, de acordo com o trecho da obra “O cortiço”. 
“ Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras 
que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer 
animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra.” (Aluísio Azevedo)  
a) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre. 
b) Naquela, que, de, na, e, da, de, de, sobre. 
c) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre, a. 
d) Naquela, de, na, e, da, o, de, a, de, sobre. 
 
2) Assinale a alternativa em que o advérbio foi empregado de modo incorreto. 
a) Devido à falta de funcionários, trabalhei demais essa semana. 
b) Faz quase um mês que não chove, o clima ficou seco demais. 
c) Deram-me nota demais na avaliação. 
d) O garoto brincou demais com os colegas. 
 
3) Indique a alternativa que apresenta apenas vocábulos formados por justaposição. 
a) Girassol, pontapé, mandachuva. 
b) Malmequer, aguardente, cabisbaixo. 
c) Embora, meio-dia, fidalgo. 
d) Planalto, hidroelétrica, pernalta. 
 
4) Assinale a alternativa na qual a preposição destacada estabelece uma relação de 
“causa”. 
a) “ Voltou a limpar as unhas com o grampo.”(Lygia Fagundes Telles) 
b) “Estive com Lalino aqui no Colégio um ano.”(José Lins do Rego) 
c) “Era nosso agregado desde muitos anos(...)”. (Machado de Assis) 
d) “Aristarco arrebentava de júbilo.” (Raul Pompéia) 
 
5) Aponte a alternativa que apresenta correspondência semântica (paralelismo) na 
sua construção do enunciado. 
a) Não apenas corrigiu os seus erros e é a referência do seu grupo de trabalho. 
b) A festa durou a noite toda e algumas bolhas nos pés. 
c) Por um lado, eu concordo com a decisão dela, por outro, eu acho que ela fez a escolha 
certa. 
d) Quanto mais eu o conheço, mais certeza tenho que ele não é confiável. 
 
6) Um plano intercepta uma esfera a 3 cm de seu centro. Uma secção esférica é 
gerada com área de 16π cm2. O volume da esfera é 
a) 125π/3 
b) 250π/3 
c) 375π/3 
d) 500π/3 
 

7) As lojas A e B, tem um produto com igual preço de custo. A loja A, vende o 
produto com 40% de lucro sobre o preço de custo e a loja B, vende o produto a 80% 
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mais caro que o preço de venda da loja A. O lucro da loja B, em relação ao preço de 
custo é: 
a) 152% 
b) 110% 
c) 52% 
d) 30% 
 
 
 
8) Se log 2 = a  e log 3 = b, então log 144 é: 
a) a2 + b3 
b) 2a + 3b 
c) a4 + b2 
d) 4a + 2b 
 
9) A idade de três irmãos está em progressão geométrica, de forma que a soma  das 
idades é 39 e o produto das idades do irmão mais velho e a do mais novo é 81. Logo 
podemos concluir que o produto da idade dos três irmão é: 
a) 1024 
b) 729 
c) 243 
d) 125 
 
10)  A probabilidade de uma pessoa vencer 3 corridas ou menos é de 73%. A 
probabilidade de ele vencer 3 ou mais é de 54%. A probabilidade de ele vencer 
exatamente 3 corridas é: 
a) 50,27% 
b) 27% 
c) 19% 
d) 0,19% 
 

11) Sobre o desenvolvimento territorial e a emancipação política do município de 
Ibema, localizado no Estado do Paraná, marque a alternativa correta. 
a) Pela Lei nº 1247, de 24 de junho de 1936, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1979, através da Lei Estadual nº 7007, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Cascavel. A instalação ocorreu no 
dia 01 de janeiro de 1980.  
b) Pela Lei nº 4312, de 04 de julho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1973, através da Lei Estadual nº 7117, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Campo Bonito. A instalação 
ocorreu no dia 10 de janeiro de 1977.  
c) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Guaraniaçu. A instalação ocorreu 
no dia 10 de janeiro de 1990.  
d) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1966, foi criado o Distrito Administrativo de 
Ibema. Aos 12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, cria-se o município de 
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Ibema com território desmembrado do município de Catanduvas. Sua instalação 
ocorreu no dia 01 de janeiro de 1990. 
 
12) Marque a alternativa correta. Conforme dados populacionais estimados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o município de Ibema apresentou 
no ano de 2021: 
a) 10909 habitantes. 
b) 12715 habitantes. 
c) 6387 habitantes. 
d) 3512 habitantes. 
 
13) Assinale a alternativa abaixo que, corretamente, se refere ao adjetivo pátrio 
atribuído a quem nasce no município de Ibema, localizado no Estado do Paraná. 
a) Ibemano. 
b) Ibemense. 
c) Ibemaense. 
d) Ibemeiro. 
 
14) Marque a alternativa que corretamente se refere à origem do município de Ibema, 
localizado no Estado do Paraná. 
a) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Guaraniaçu. 
b) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Campo Bonito. 
c) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Catanduvas. 
d) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Diamante do Sul. 
 
15) O Brasil se destaca como um dos países de maior extensão territorial do mundo. 
Visando facilitar a administração desta grande área, o país foi dividido em 27 Unidades 
Federativas. 
 
Marque a alternativa que apresente corretamente essa divisão do território 
nacional. 
a) 24 estados, 1 distrito federal e 1 território federal. 
b) 25 estados e 1 território federal. 
c) 27 estados. 
d) 26 estados e 1 distrito federal. 
 
16) A partir da assinatura do Tratado de Maastricht em 1992, formou-se o bloco 
econômico denominado de União Europeia. Esse conta, na atualidade, com 27 
Estados-membros, dentre eles Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Bélgica, 
Grécia entre outros. 
 
Marque a alternativa correta. Acerca desse bloco, qual o significado do termo 
“Brexit”? 
a) O termo “Brexit” se relaciona a cota de refugiados sírios que cada país do bloco 
europeu deverá abrigar nos próximos 10 anos. 
b) O “Brexit” significa a saída do Reino Unido da União Europeia, processo que se iniciou 
em junho de 2016 e foi concluída em dezembro de 2020. 
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c) A expressão “Brexit” faz referência à divisão do continente europeu em Europa 
Ocidental e Europa Oriental, aprovada por meio de plebiscito realizado em junho de 
2016. 
d) O "Brexit" está relacionado ao fato de o Reino Unido deixar de ter o Euro como 
moeda. Com a saída da Zona do Euro, o referido país voltou a adotar a libra esterlina 
como unidade monetária. 
 
17) Com o crescimento das tecnologias de comunicação e de segurança eletrônica, 
cada vez mais o uso do dinheiro em espécie tem caído em desuso. Nesse sentido o 
Banco Central do Brasil criou um meio de pagamento eletrônico no qual o dinheiro 
pode ser transferido entre contas em poucos segundos. Esse método de pagamento 
está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados. 
Marque a alternativa em que esteja o meio de pagamento acima descrito. 
a) TED. 
b) DOC. 
c) Boleto. 
d) PIX. 
 
18) Leia o texto abaixo. 
 
“Até 30 de junho daquele ano, mais de 940 milhões cédulas e mais de 688 milhões de 
moedas já tinham sido distribuídas em todo o país. Em operação inédita, o BC 
coordenou simultaneamente: o fornecimento físico do Real, o acolhimento de 
depósitos à vista feitos na nova unidade monetária e o recolhimento de numerário em 
cruzeiros reais” 
Banco Central do Brasil. Plano Real. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/planoreal>. Acesso em: 23 de Julho de 
2022. 
 
Em 2022, o Plano Real completou 28 anos de existência. Marque a alternativa em que 
esteja o ano de lançamento de nossa atual moeda e o nome do presidente que 
governava o país. 
a) 1993, durante o governo do presidente José Sarney. 
b) 1993, durante o governo do presidente Fernando Collor. 
c) 1994, durante o governo do presidente Itamar Franco. 
d) 1994, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 
 
19) Leia o texto. 

Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial, diz OMS 

“Novos cálculos da Organização Mundial de Saúde estimam em quase 15 milhões de 
óbitos como resultado direto ou indireto da pandemia”. 
CNN Brasil. Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial, 
diz OMS. Publicado em 05 de maio de 2022. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-19-numero-de-mortos-pode-ser-tres-
vezes-maior-do-que-o-oficial-diz-oms/>. Acesso em 23 de Julho de 2022. 
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Marque a alternativa correta. Em qual país se iniciou a circulação do vírus responsável 
pela pandemia descrita na notícia acima? 
a) Coreia do Sul. 
b) China. 
c) Japão. 
d) Itália. 
 
20)Leia o texto abaixo: 
 
“Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada 
de ar próxima à superfície da Terra que pode ser consequência de causas naturais e 
atividades humanas. Isto se deve principalmente ao aumento das emissões de gases 
na atmosfera que causam o efeito estufa”. 
WWF. As mudanças climáticas. Disponível em: 
<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/muda
ncas_climaticas2>. Acesso em 24 de Julho de 2022. 
 
Assinale a alternativa abaixo que contenha os principais gases estufa, que em maiores 
concentrações na atmosfera são responsáveis pelo aquecimento global. 
a) Gás carbônico e nitrogênio. 
b) Hélio e oxigênio. 
c) Gás carbônico e metano. 
d) Metano e hidrogênio. 
 
21) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sancionado em 13 de julho de 
1990, é o principal instrumento normativo do Brasil acerca dos direitos da criança e do 
adolescente. O Estatuto é resultado de uma construção coletiva, que compreendeu 
parlamentares, governo, movimentos sociais, pesquisadores, instituições de defesa 
dos direitos da criança e do adolescente, organismos internacionais, instituições e 
lideranças religiosas, entre outros atores. Assinale a alternativa que corresponde a um 
dos aprimoramentos realizados nos últimos anos no ECA. 
a)  Lei da Primeira e Segunda Infância (Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016). 
b) Lei Menino Bernardo (lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014). 
c) Lei que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Psicossocial Sinase (Lei nº 12.594, 
de 18 de janeiro de 2012). 
d) Lei que instituiu o Atendimento Educacional Especializado (Lei nº 13.431, de 4 de abril 
de 2017). 
 
22) De acordo com o Capítulo IV do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), que 
trata sobre o Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, é CORRETO afirmar 
que: 
a)  A criança e o adolescente têm direito de contestar critérios avaliativos, podendo 
recorrer às instâncias escolares superiores. 
b) Deve ser assegurado à criança e adolescente o acesso à escola pública e gratuita, 
próxima de sua residência, sem garantia de vagas no mesmo estabelecimento a irmãos 
que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 
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c) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, porém não 
podem participar da definição das propostas educacionais, que é responsabilidades 
exclusiva dos professores e equipe gestora.  
d) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
exclusivamente na rede regular de ensino. 
 
23) Acerca do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, contemplado 
no Estatuto da Criança e adolescente é CORRETO afirmar que é proibido qualquer 
trabalho a menores de ______________anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 
a) quinze 
b) doze 
c) quatorze 
d) dezesseis 
 
24) A Base Nacional Comum (BNCC) é um   documento de caráter normativo que 
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 
estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de 
Educação (PNE). Acerca desse documento normativo, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) O foco no desenvolvimento de competências e o compromisso com a Educação 
Integral são considerados fundamentos pedagógicos da BNCC. 
b) A Constituição Federal (CF) de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) de 1996 e o Plano Nacional de Educação (PNE) são marcos legais que embasam 
a BNCC.  
c)  Ao longo da Educação Básica – na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio –, os alunos devem desenvolver as dez competências gerais da Educação 
Básica, que pretendem assegurar, como resultado do seu processo de aprendizagem e 
desenvolvimento, uma formação humana integral que vise à construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva. 
d) De acordo com a BNCC, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação 
infantil são: conviver, brincar, explorar, expressar, conhecer-se e compartilhar. 
 
25) O Decreto n.º 10.701/2021, que instituiu o Programa Nacional de 
Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescente e criou a Comissão 
Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, foi 
sancionado em:  
a)  17 de fevereiro de 2021, em alusão ao “Fevereiro Laranja”, mês de combate ao 
abuso e à exploração sexual do público infanto-juvenil. 
b) 17 de março de 2021, em alusão ao “Março Laranja”, mês de combate ao abuso 
e à exploração sexual do público infanto-juvenil. 
c)  17 de abril de 2021, em alusão ao “Abril Laranja”, mês de combate ao abuso e 
à exploração sexual do público infanto-juvenil. 
d)  17 de maio de 2021, em alusão ao “Maio Laranja”, mês de combate ao abuso e 
à exploração sexual do público infanto-juvenil. 
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26) Na BNCC, o Ensino Fundamental está organizado em áreas do conhecimento. 
Assinale a alternativa que compreende essas áreas:  
a) Linguagem e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias e Ciências Sociais Aplicadas. 
b) Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas  
c) Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. 
d) Linguagens, Matemática, Ciências e suas Tecnologias e Ciências Sociais Aplicadas. 
 
27) Em relação ao Ensino Fundamental, segunda etapa da Educação Básica, é 
INCORRETO afirmar:  
a) Será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da 
aprendizagem ou em situações emergenciais. 
b) É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 
c) O currículo do ensino fundamental incluirá, preferencialmente, conteúdo que trate 
dos direitos das crianças e dos adolescentes 
d) O ensino fundamental é obrigatório e tem duração de 9 (nove) anos. 
 
28) A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até ____________anos, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade.  
a) quatro  
b) cinco 
c) seis 
d) sete 
 
29) O Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 13.005/2014, 
estabelece __________ metas para a política educacional a serem cumpridas até o ano 
de ________.  
a) 20 / 2022 
b) 20 / 2024 
c) 20 / 2022 
d) 20 / 2025 
 
30)  Entende-se por educação bilíngue de surdos a modalidade de educação escolar 
oferecida em:   
a) Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e em português escrito, 
como segunda língua. 
b) Língua Brasileira de Sinais (Libras), como segunda língua, e em português 
escrito, como primeira língua. 
c) Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), como segunda língua, e em português 
escrito, como primeira língua. 
d) Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e em português 
escrito, como segunda língua. 
 
31) Segundo Libâneo (2004), o Projeto Político Pedagógico é um documento que 
detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na 
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escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os 
propósitos e expectativas da comunidade escolar. Assinale a alternativa INCORRETA:  
a) Deve ser flexível e revisto a cada dois anos ou mesmo antes desse período, 
sempre que houver necessidade de mudanças na Instituição Escolar. 
b) É o eixo norteador de todo trabalho escolar. 
c) A efetivação do projeto político‐pedagógico da escola se dá por meio da 
organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz 
necessária a prática do planejamento em seus diferentes níveis. 
d) É um planejamento participativo e democrático, pois é construído com a 
participação efetiva dos funcionários, pais e professores. 
 
32) De acordo com suas ideias, a alfabetização de adultos deve estar diretamente 
relacionada ao cotidiano do trabalhador. Desta forma, o adulto deve conhecer sua 
realidade para poder inserir-se de forma crítica e atuante na vida social e política. A 
ideia supracitada é defendida por: 
a) Jean Piaget 
b) Jean-Jacques Rousseau 
c) Célestin Freinet 
d) Paulo Freire 
 
33)  Tendência pedagógica em que o aluno é visto como depositário passivo dos 
conhecimentos. O professor é quem deposita os conhecimentos, pois ele é visto como 
um especialista na aplicação de manuais, sendo sua prática extremamente controlada. 
Articula-se diretamente com o sistema produtivo, com o objetivo de aperfeiçoar a 
ordem social vigente, que é o capitalismo, formando mão de obra especializada para 
o mercado de trabalho. 
a) Tecnicista 
b) Tradicional 
c) Renovada não-diretiva 
d) Renovada Progressista 
 
34)  Dalben (2004) destaca que o Conselho de Classe é a mais importante das 
instâncias colegiadas da escola.  Compreende que pode dinamizar o coletivo escolar 
por intermédio da gestão do processo de ensino considerada a razão de ser da escola. 
Acerca do Conselho de Classe é INCORRETO afirmar que: 
a) é o momento em que professores, equipe pedagógica e demais representantes 
se reúnem para discutir os dados levantados previamente. 
b) é o momento no qual se avalia o processo de ensino e aprendizagem, a fim de 
organizar a ação discente. 
c) o pré-conselho de classe é o momento em que a equipe pedagógica levanta os 
dados para serem analisados no coletivo. 
d) os dados do Conselho de Classe devem ser devidamente registrados para 
acompanhamento e verificação do processo e seus resultados.  
 
35)   É considerado o desenvolvimento do uso competente da leitura e escrita nas 
práticas sociais. 
a) alfabetização 



11 
 

b) letramento  
c) decodificação 
d) memorização  
 
36)  No tocante à organização das etapas e níveis da educação, é CORRETO afirmar: 
 
a) A Educação Básica e o Ensino Superior são as duas etapas da educação. 
b) O Ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica. 
c) A educação básica compreende a Educação Infantil e o Ensino Fundamental  
d) A Educação Infantil não faz parte da Educação Básica.  
 
37)  Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001), 
a definição que se descreve é a de que os estudantes com  Altas 
habilidades/Superdotação (AH/SD) demonstram  grande facilidade de aprendizagem, 
dominam rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes e que, por terem 
condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos, devem receber desafios 
suplementares em classe comum, em sala de recursos ou em outros espaços definidos 
pelos sistemas de ensino, inclusive para concluir, em menor tempo, a série (ano)  ou 
etapa escolar. No que concerne à identificação de estudantes com AH/SD, Joseph 
Salvatore Renzulli  desenvolveu a Teoria  Três Anéis. Assinale a alternativa CORRETA 
que corresponde aos traços de comportamentos que compõem a teoria supracitada. 
a)  Capacidade acima da média, envolvimento com a tarefa, criatividade.  
b)  Capacidade acima da média em todas os componentes curriculares, envolvimento 
com a tarefa, criatividade.  
c) Capacidade acima da média, envolvimento com a tarefa, introspectivo.  
d) Capacidade acima da média, autoestima elevada, criatividade.  
 
38)  Luckesi (1999) define avaliação da aprendizagem como um ato amoroso que 
deve ser acolhedor e inclusivo. Dessa maneira, o referido autor compreende que a 
avaliação tem a função de:  
a) classificar, a fim de preparar os estudantes para a competitividade  
b) verificar o processo de aprendizagem, a fim de repensar a prática pedagógica. 
c) aprovar ou reprovar 
d)  todas as alternativas estão corretas. 
 
39)  A avaliação apresenta três funções pedagógicas: diagnóstica, formativa e 
somativa. No que tange às referidas funções, assinale a alternativa INCORRETA:  
a) A função diagnóstica é realizada no início do processo de ensino-aprendizagem, 
com o objetivo de direcionar o trabalho do professor. Nessa fase são levantados os 
conhecimentos prévios dos alunos, para que o docente possa verificar como colocar em 
prática o seu planejamento, de forma a atender as características e necessidades dos 
alunos. 
b) A função formativa é realizada durante todo o processo de ensino-aprendizagem 
para acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Assim, a função formativa 
proporciona, tanto ao professor quanto aos estudantes, as informações necessárias 
para corrigir possíveis dificuldades de aprendizagem, estimulando todos a continuarem 
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a se desenvolver. Nessa fase se utiliza o famoso feedback de forma a reorientar os 
envolvidos em suas tarefas de forma positiva. 
c) A função somativa é sempre realizada no final do processo. Essa função classifica 
os alunos quanto ao nível de aproveitamento e desenvolvimento. Nessa fase também 
são oferecidas as informações necessárias para o registro das atividades que foram 
desempenhadas pelos alunos. 
d) Somente estão corretas as alternativas “a” e “c”. 
 
40)  As metodologias ativas são uma nova maneira de ensinar e aprender. As 
mesmas consideram que os estudantes devem ser protagonistas no processo de 
ensino e aprendizagem, de modo que a função do professor não seja de um mero 
transmissor de conhecimentos. São metodologias ativas, EXCETO: 
a) Gamificação, Sala de Aula Invertida, Rotação por Estações. 
b) Storytelling, Rotação por Estações, Aula Expositiva, Gamificação. 
c) Rotação por Estações, Pesquisas de Campo, Aprendizagem Baseada em Problemas. 
d) Cultura Maker, Blended Learning, Aula Expositiva Dialogada.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


