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1) Realize as seguintes etapas: - Valor: 14 pontos 
 

 

 

 

 

2) Os princípios norteadores da educação escolar, baseados no texto constitucional, eleitos para 
constarem dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) ao propor uma educação comprometida 
com a cidadania, estão corretamente listados abaixo, excetuando-se o item: Valor: 6 pontos 

a) dignidade da pessoa humana; 

b) formação para o trabalho; 

c) co-responsabilidade pela vida social; 

d) igualdade de direitos. 

 

 

 

3) A interdisciplinaridade vem sendo recomendada nos documentos oficiais e buscada, na prática, 
pelas escolas. É premissa falsa na observância da interdisciplinaridade: - Valor: 6 pontos 

a) as disciplinas escolares são recortes das áreas de conhecimento e não esgotam 
isoladamente a realidade dos fatos físicos e sociais; 

b) disciplinas diferentes devem estimular competências comuns, sendo indispensável a 
busca da complementaridade entre as disciplinas; 

c) as disciplinas não precisam estar interadas em áreas de conhecimento; 

d) todo o conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos, seja 
de questionamento, de negação, de complementação ou de ampliação. 

 

SeSe 

 

 

 

Altere a fonte da alternativa que responde adequadamente à questão para Verdana, tamanho 16. 

Transcreva a sua opção para uma caixa de texto com linha na cor verde. 

 

a) Insira em seu documento um rodapé contendo o seu nome e o seu número de 

inscrição. 

b) Salve este arquivo com o nome “Prova Instrumental e número de inscrição” na 

mesma pasta.

 

as disciplinas não precisam estar interadas em áreas de conhecimento 



4) O Artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) caracteriza o Conselho Tutelar 
como órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. No Artigo 133 do mesmo documento, são 
definidos os requisitos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar. Assinale, dentre as 
alternativas abaixo, aquela que mostra um desses requisitos:                  Valor: 6 pontos 

a) reconhecida idoneidade moral; 

b) formação de nível superior em pedagogia; 

c) residir próximo à sede do Conselho Tutelar; 

d) possuir experiência forense. 

 

 

 

5) No Artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são enumerados casos que os 
dirigentes de estabelecimentos de Ensino Fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar, dentre os 
quais não se enquadra o item: - Valor: 6 pontos 

a) baixo rendimento acadêmico; 

b) elevados níveis de repetência; 

c) repetidos casos de doença do aluno; 

d) reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados  os recursos escolares. 

 

 

 

 

6) As alternativas abaixo apresentam possíveis itens para a complementação do texto do caput do 
Artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que afirma: A criança e o adolescente 
têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício 
da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:           Valor: 6 pontos 

a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

b) direito de ser respeitado por seus educadores; 

c) direito de organização e participação em entidades políticas e estudantis; 

d) acesso à escola próxima de sua residência. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilize a opção sublinhado duplo na alternativa que responde adequadamente à questão. 

Aumente o recuo da alternativa correta. 

Coloque em Itálico a opção correta. 

Luiz Pereira
Line



7) Escreva um pequeno parágrafo em que seja feita a correlação entre o que a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) estabelece como princípio da educação nacional e o Artigo do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) citado na questão anterior. - Valor: 12 pontos 

 
 
 
 

O candidato deverá apresentar que o ECA preconiza o direito da criança e do adolescente à 

educação, educação essa que, em ambos os textos, é regida pelos mesmos princípios básicos: o 

pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o 

trabalho. 

8) O Artigo 16 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu texto, define que 
o sistema federal de ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela União, as 
instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e:     Valor: 6 pontos 

a) as instituições de ensino mantidas pelas fundações privadas sem fins lucrativos; 

b) os sistemas estaduais de ensino; 

c) os sistemas municipais de ensino; 

✔ os órgãos federais de educação. 
  
 
 
 

9)A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) sofreu uma importante alteração, no 
ano passado, com relação à duração do Ensino Fundamental. Sendo assim, é correto afirmar que: - 
Valor: 6 pontos 

a) o Ensino Fundamental tem duração mínima de oito anos e o Ensino Médio de, no 
máximo, três anos; 

b) o Ensino Fundamental tem duração mínima de nove anos e o Ensino Médio de, no 
máximo, três anos; 

c) o Ensino Fundamental tem duração mínima de oito e máxima de nove anos e o Ensino 
Médio de, no mínimo, três anos; 

d) o Ensino Fundamental tem duração de nove anos e o Ensino Médio de, no mínimo, três 
anos. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando a ferramenta realce, na cor amarela, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) usando um dos modelos de marcador.  

Nesse parágrafo, utilize o alinhamento justificado com espaçamento entre linhas de 1,5. 



10)A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) possibilita a cada escola a liberdade 
de construção do calendário escolar anual, que pode ser elaborado considerando as peculiaridades 
locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do sistema de ensino, mas que deve respeitar, 
para a Educação Básica, a carga horária mínima anual de oitocentas horas letivas, distribuídas por 
um mínimo de duzentos dias letivos de efetivo trabalho escolar. Para que um dia de atividades 
escolares seja considerado letivo, é necessário que existam: 
Valor: 8 pontos 

a) pelo menos quatro horas de aula dentro do espaço físico da escola, para todos os seus alunos; 
b) pelo menos quatro horas de efetivo trabalho escolar, em qualquer espaço físico, para todos os 
seus alunos; 

c) pelo menos quatro aulas formais para todos os alunos de uma turma da escola; 

d) pelo menos quatro aulas formais para todos os alunos da escola. 

 
 

 

11)Dos vários problemas com que se defronta a escola brasileira, os critérios que se observam na 
verificação do rendimento escolar do aluno e o controle da freqüência são relevantes por causa das 
diferentes possibilidades que as escolas possuem e utilizam. - Valor: 12 pontos 

O Artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional trata das regras comuns da 
organização dos níveis fundamental e médio da educação básica e, em seus incisos, faz 
referência e estabelece alternativas para se tratar desses problemas. 

Abaixo estão relatadas duas situações hipotéticas que devem ser analisadas e avaliadas de 
acordo com as determinações legais. 

1º caso: Um aluno foi retido na série que cursava por haver sido reprovado em uma única 
disciplina do conjunto de componentes curriculares de sua escola, devido ao fato de sua 
freqüência ter sido inferior a 75% das aulas dadas naquela disciplina. 

2º caso: Um aluno foi retido na série que cursava por não haver alcançado, em uma única 
disciplina, a média mínima estipulada pelo regimento interno de sua escola, em suas diretrizes 
de avaliação do aprendizado. 

Após analisar cada um dos casos apresentados, responda, justificando, se há respaldo legal na 
medida adotada pela escola para cada um deles. 
                                                                                                                                                           

 

 

 
1º caso: 

O candidato deverá demonstrar 
que a LDB exige que o aluno cumpra 
75% do total de horas letivas para 
aprovação. Logo, não se aplica a uma 
única disciplina. O aluno, neste caso, 
deveria ter sido conduzido à série 
seguinte. 

 

2º caso: 
O candidato deverá demonstrar 

que a escola procedeu corretamente 
caso, em sua legislação interna, tenha 
previsto média mínima para aprovação. 
Não tendo o aluno alcançado-a, mesmo 
que em uma única disciplina, deve ficar 
retido na série. 

 

12)No Ensino Médio do Colégio Pedro II, as componentes curriculares são: História, Física, 
Desenho, Língua Portuguesa, Filosofia, Biologia, Educação Física, Geografia, Arte, Língua 
Estrangeira, Química, Sociologia e Matemática. - Valor: 12 pontos 

 

Utilize o alinhamento justificado e divida sua resposta em duas colunas. 

 Assinale a sua opção, utilizando uma seta para direita, disponível na Barra de Desenho. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Instruções Finais 

 

Após o término da prova, com autorização do fiscal, utilize o comando 

adequado para imprimi-la.  

Antes de comandar a impressão, verifique se o arquivo está salvo. Após a 

impressão, rubrique cada uma das páginas, date e assine a última.  

A seguir, entregue a prova ao responsável pela sua realização. 

 

a) Construa uma tabela com colunas, colocando em cada uma delas a 

denominação das áreas de conhecimento especificadas na LDB. 

b) Digite cada uma das disciplinas na coluna de sua área. 

c) Ordene alfabeticamente o conteúdo de cada coluna 


