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CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Declaração de amor 

 
        Esta é uma confissão de amor: amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é 
maleável. E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é 
a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro pontapé contra os que 
temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza. E de 
amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para 
quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. 
         Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes se 
assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la - como gostava de estar 
montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope. 
        Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. Este 
desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos 
dar para sempre uma herança da língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos 
fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. 
        Essas dificuldades, nós as temos. Mas não falei do encantamento de lidar com uma 
língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. 
         Se eu fosse muda, e também não pudesse escrever, e me perguntassem a que 
língua eu queria pertencer, eu diria: inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci 
muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era 
escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a 
minha abordagem do português fosse virgem e límpida. 
 

(LISPECTOR, Clarice, A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999) 

 
 
1. No fragmento “[...] contra os que temerariamente ousam transformá-la numa 
linguagem [...]”, a palavra destacada significa: 
 
a) de maneira arrojada  
b) de forma respeitosa 
c) de forma responsável 
d) com bastante temor 
e) com muita criatividade 

 
2. Considere o fragmento:  

 
“A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve.” 
A afirmativa da autora é fundamentada, no texto, por alguns argumentos. 
Considerando esses argumentos, julgue as proposições abaixo. 
 
I. A língua oferece ao escritor diversas potencialidades que ele pode utilizar no seu 

processo criativo marcado pelo esforço de elaboração.  
II. A transformação para a realidade do texto, com a expressividade necessária, do 

que está no pensamento é, ao mesmo tempo, ser desbravador e sentir-se 
encantado, traços que caracterizam o escritor. 

III. O uso da língua impõe ao escritor obediência irrestrita às prescrições gramaticais. 
IV. O domínio da herança de uma língua já construída por autores como Camões 

intimida a atividade do escritor. 
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Está(ão) correta(s): 

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

 
3. A partir do fragmento “Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para 
sempre uma herança da língua já feita”, afirma-se: 

 
a) O legado linguístico deixado por grandes nomes do passado satisfaz plenamente o 

escritor contemporâneo, portanto não há necessidade de qualquer inovação. 
b) O escritor é livre no seu processo criativo, usando a língua com ousadia no propósito 

de buscar uma nova linguagem. 
c) O escritor pode introduzir novidades na língua, mas sempre fixando no antigo as 

bases para o novo. 
d) Os autores clássicos não foram importantes uma vez que não conseguiram impor 

modelos às gerações posteriores. 
e) Só escritores já consagrados são capazes de dominar com profundidade a 

complexidade da língua. 
 

4. Considere os fragmentos: 
 
“E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é [...]” 
“[...] como gostava de estar montada num cavalo [...]” 

 
Em relação ao termo destacado, é correto afirmar que 
 

a) traduz, respectivamente, a noção de causa e comparação visto que a sua significação 
está condicionada a cada um dos  contextos em que se encontra inserido. 

b) é um elemento conector que não contribui para harmonia de sentido do texto. 
c) pode ser substituído por porque e conforme, respectivamente. 
d) dá, ao primeiro fragmento, um sentido ambíguo. 
e) traduz uma relação sintático-semântica de comparação em ambos os textos. 

 
5. Considere os fragmentos: 

”Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase.”  
“Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma 
coisa que lhe dê vida.” 
“Essas dificuldades, nós as temos”. 
 

Sobre os elementos em destaque, é correto afirmar: 
 

I. A forma verbal assusta exemplifica um recurso da linguagem literária, 
personificando a língua. 

II. A expressão túmulo do pensamento não constitui um processo metafórico. 
III. O pronome as retoma a expressão essas dificuldades, atribuindo-lhe maior 

ênfase. 
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Está (ão) correta(s): 
 
a) III. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I e III. 
e) I, II e III. 
 
6. Em “Mas como não nasci muda [...]”, a regência do verbo nascer é a mesma da forma 
destacada em: 

 
a) “Eu gosto de manejá-la”. 
b) “O que recebi de herança [...]” 
c) “E este desejo todos os que escrevem têm”. 
d) “Não é maleável.” 
e) “Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado.”  
 
7. Em relação à concordância verbal, NÃO se obedece à norma culta em: 

 
a) Eles hão de realizar novas abordagens linguísticas. 
b) Ouvem-se, na mídia, bastantes elogios à produção literária daquele escritor. 
c) Devem haver formas diversas de se fazer uma declaração de amor à língua materna. 
d) Fizeram cinquenta anos os escritores homenageados. 
e) Assistiu-se a palestras sobre o assunto. 
 
8. Considere os fragmentos:  
 

“Esta é uma confissão de amor [...]” 
“E este desejo todos os que escrevem têm”. 
“Essas dificuldades, nós as temos”. 
Quanto aos elementos em destaque, é correto afirmar: 
 
I. O termo esta faz referência à ideia anteriormente expressa. 
II. O uso estilístico do termo este pode revelar a intenção da autora de se incluir no 

grupo daqueles que desejam dominar a língua. 
III. O termo essas retoma todas as dificuldades citadas nos parágrafos anteriores. 
 
Está (ão) correta (s): 
 

a) II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) III. 
e) I, II e IIII. 
 
9. Considere o fragmento:  
 

“Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a minha abordagem 
fosse virgem e límpida”.  
 
Em relação aos termos em destaque, NÃO é correto afirmar: 
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a) A retirada do termo até não altera a semântica do fragmento. 
b) O termo só tem função adverbial. 
c) A estrutura para que é uma locução prepositiva, podendo ser substituída por a fim de 

que.  
d) O dois pontos anunciam um esclarecimento. 
e) Os termos virgem e límpida têm função adjetiva. 
 
10. O prefixo da palavra imprevisível tem a mesma significação em: 

 
a) improdutivo / infiel 
b) ingerir / ilegal 
c) imigrar / ingerir 
d) imberbe / injetar 
e) injetar / imigrar 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
11. Num concurso realizado na cidade de João Pessoa, o instituto responsável pela 
elaboração e aplicação da prova avaliou que o índice de dificuldade apresentado pelos 
candidatos foi de 34. A média obtida por eles na prova em uma determinada sala foi 8,0. 
Mantendo-se a mesma proporcionalidade qual seria a média dos candidatos dessa 
mesma sala se o índice de dificuldade fosse elevado para 40? 

 
a) 7,4 
b) 6,4 
c) 7,0 
d) 6,8 
e) 6,0 

 
12. Um estudo realizado por uma Companhia de Água e Esgoto de um determinado 
estado da região Nordeste constatou que uma torneira pingando 10 gotas por minuto, 
durante 30 dias, leva a um desperdício de 50 litros de água. Na residência do professor 
Obina, uma torneira esteve pingando 18 gotas por minuto durante 21 dias. De acordo com 
as informações, a quantidade de litros de água desperdiçada na residência do professor, 
foi de: 

 
a) 66 
b) 57 
c) 60 
d) 63 
e) 69 

 
13. Na eleição para prefeito em 2008, numa cidade do interior da Paraíba com 32.812 
eleitores inscritos no TRE–PB o vencedor foi o candidato A com 54% do total de votos. 
Sabe-se que 1562 eleitores NÃO votaram. Quantos votos o candidato A teve nesta 
eleição? 

 
a) 16.580 
b) 15.780 
c) 16.875 
d) 15.825 
e) 17.645 

 
14. Um produto sofreu dois reajustes sucessivos, um de 50% e outro de X%. Sabe-se 
que o preço do produto após os dois aumentos passou a custar 80% a mais do que o 
preço inicial, isto é, antes dos aumentos. Dessa forma X vale: 

 
a) 30 
b) 20 
c) 15 
d) 25 
e) 35 

 
15. Um empresário do ramo da construção civil que possui conta em duas instituições 

financeiras resolveu aplicar 
6

1
 de um capital em regime de juros simples com taxa de 23% 
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ao ano. O restante desse mesmo capital também em regime de juros simples a taxa de 
27% ao ano obtendo assim ao final de um ano um montante de R$ 40.932,00. Qual é o 
valor do capital investido por esse empresário? 

 
a) R$ 32.400,00 
b) R$ 31.600,00 
c) R$ 30.500,00 
d) R$ 33.630,00 
e) R$ 34.520,00 

  
16. O projeto das salas de aula de uma grande escola da cidade de Campina Grande 
previa salas com a forma de octógonos regulares. Ao elaborar o projeto o arquiteto 
precisou calcular o menor ângulo formado por duas paredes adjacentes de uma mesma 
sala. O ângulo encontrado pelo arquiteto foi de:  

 
a) 90º 
b) 135º  
c) 105º 
d) 120º 
e) 140º 

 
17. Ao entrar em uma sala de aula que apresentava a forma de um decágono regular o 
professor de matemática resolveu distribuir as carteiras escolares nas diagonais desse 
decágono, que NÃO passam pelo centro da sala e passou a chamar cada uma das 
diagonais de fila. O número de filas nesta sala depois da nova disposição das carteiras foi 
de: 

 
a) 35 
b) 30 
c) 40 
d) 20 
e) 25 

 
18. Uma das praças de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte foi projetada na 
forma de dois círculos concêntricos de raios 12 m e 16 m, conforme a figura 1, sabendo 
que no círculo menor foi colocado um gramado e na região interna ao círculo maior e 
externa ao círculo menor foi colocado um revestimento de granito. Considerando 14,3=π  

e que o metro quadrado do granito custou R$ 15,00, o valor gasto na compra do granito 
usado para revestir a região citada foi de: 

 
a) R$ 5.275,20 
b) R$ 3.516,80 
c) R$ 4.846,50 
d) R$ 6.485,40 
e) R$ 7.528,60 

 
 

19. Numa seleção de emprego feita por uma empresa de Recursos Humanos, os 18 
candidatos ao emprego passaram por uma entrevista onde responderam a um 
questionário que apresentava como uma das perguntas a idade do candidato. Ao término 
da entrevista foi constatado que as idades dos candidatos, em anos, eram 19, 23, 45, 30, 

Figura 1 
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35, 24, 38, 18, 23, 27, 42, 29, 21, 21, 58, 50, 38, e 25. Com base nessas informações a 
mediana das idades dos candidatos ao emprego é: 

 
a) 30 
b) 28 
c) 31 
d) 32 
e) 29 

 
20. Uma pesquisa feita com 40 professores de matemática do interior da Paraíba 
constatou alguns problemas na formação acadêmica dos docentes. O gráfico de setores 
abaixo representa a formação superior dos professores que participaram da pesquisa. 

Graduados em Matemática (30%)

Graduados em Áreas Afins (25%) 

Graduados em Outras Áreas (40%)

NÃO Possuem Graduação (5%)

 
 
Considere as seguintes afirmações sobre a pesquisa: 
 
I.   Cinco Professores NÃO possuem graduação; 
II.  Doze professores são graduados em Matemática; 
III. Vinte e dois professores são graduados em Matemática ou em Áreas Afins. 
 
É (São) Verdadeira (s): 
 
a) Apenas I e III 
b) Apenas II 
c) Apenas I e II 
d) Apenas II e III  
e) Apenas III 
 

21. Um hipermercado da grande João Pessoa possui duas caixas-d’água, uma na forma 
de um cilindro circular reto com cinco metros de diâmetro da base; já a outra tem a forma 
de um cone circular reto com o raio da base medindo quatro metros e altura de seis 
metros. Sabendo que as duas caixas-d água apresentam o mesmo volume, então a altura 
da caixa-d’água cilíndrica é: 

 
a) 7,00 m 
b) 5,00 m 
c) 4,28 m 
d) 6,32 m 
e) 5,12 m  

 
22. Na estréia do filme “A Era do Gelo 3” em um cinema da cidade de João Pessoa a sala 

de exibição disponibilizada para o filme estava com 
14

9
 do total de lugares ocupados por 

Fonte: ALBUQUERQUE, F. A. A 
trigonometria aplicada ao cotidiano, 2007. 
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crianças menores de 12 anos, 
8

3
 do total de lugares estavam ocupados por adolescentes 

de 12 a 17 anos e os 135 lugares restantes estavam ocupados  por pessoas com outras 
idades, então o número de lugares dessa sala de cinema é: 

 
a) 256 
b) 360 
c) 216 
d) 336 
e) 420 

 
23. Ao concluírem o curso de Ciências Contábeis três amigos, Pedrinho, Pedro e Pedrão 
decidiram montar um escritório de contabilidade. Para tanto, Pedrinho investiu R$ 
9.000,00, Pedro entrou com R$ 12.000,00 e Pedrão com R$ 6.000,00. Depois de um mês 
de trabalho, conseguiram um lucro de R$ 5.400,00 e resolveram dividir, de modo que 
cada um recebesse um valor diretamente proporcional ao dinheiro investido. Quanto 
recebeu Pedrão? 

 
a) R$ 2.400,00 
b) R$ 1.800,00 
c) R$    900,00 
d) R$ 1.200,00 
e) R$ 1.500,00 

 
24. A prova de um concurso público é composta de 40 questões de múltipla escolha e o 
tempo destinado para sua realização é de 4 horas. Supondo que você leva 10 minutos 
para preencher o cartão de resposta e que levará o mesmo tempo para resolver cada 
questão, então o tempo destinado à resolução de cada questão será de: 

 
a) 6 minutos e 20 segundos 
b) 6 minutos e 15 segundos 
c) 5 minutos e 45 segundos  
d) 5 minutos e 30 segundos 
e) 4 minutos e 35 segundos 

 
25. Andréa vendeu um terreno por R$ 12.000,00 a sua amiga Patrícia e recebeu R$ 
10.000,00 de entrada que imediatamente ela aplicou em um banco com taxa de juros 
compostos de 1% ao mês. O restante Patrícia combinou de pagar três meses depois, com 

um acréscimo de 
8

1
 do valor restante por ela devido à Andréa. Ao final do terceiro mês de 

aplicação Andréa retirou o dinheiro do banco e juntou ao valor pago por Patrícia como 
combinado utilizou todo esse valor para quitar uma dívida de sua irmã. Dessa forma, a 
dívida da irmã de Andréa era: 

 
a) R$ 12.303,01 
b) R$ 12.553,01 
c) R$ 12.610,01 
d) R$ 12.442,01 
e) R$ 12.735,01 
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26. Chegando ao aeroporto de uma grande cidade brasileira o professor Batista, que foi 
apresentar um artigo num congresso realizado naquela cidade, resolveu locar um 
automóvel para sua locomoção (Aeroporto – Congresso – Aeroporto). Na locadora do 
aeroporto ele encontrou os preços da diária de dois carros populares A e B: 

 

 Carro A: R$ 60,00 de diária mais R$ 1,00 por quilômetros rodados; 

 Carro B: R$ 80,00 de diária mais R$ 0,60 por quilômetros rodados. 
 

Como o professor Batista sabia a distância X, em quilômetros, do trajeto a decorrer  
fez alguns cálculos para verificar qual seria o carro com valor mais baixo e para 
sua surpresa encontrou o mesmo valor para os dois carros. Que valor foi 
encontrado pelo professor Batista após seus cálculos?  
 
a) R$ 115,00 
b) R$   94,00 
c) R$ 110,00 
d) R$   90,00 
e) R$ 106,00 

 
27. Segundo o IBGE a população estimada no ano de 2007 no estado da Paraíba foi de 
3.641.395. O gráfico abaixo mostra a população das cinco cidades com maior população 
no estado. 

CIDADES MAIS POPULOSAS DA PARAÍBA

João Pessoa 

674762

Campina 

Grande 371060

Santa Rita 

122454

Patos 97276

Bayeux 92891

C
id

a
d

e
s

População

 
Com base no gráfico acima, podemos afirmar que o número de habitantes 
 
a) de Campina Grande é superior a 52% do número de habitantes de João 

Pessoa. 
b) de João Pessoa é maior que a soma das populações das outras quatro cidades. 
c) de João Pessoa representa 20% do número de habitantes de todo estado. 
d) de Campina Grande representa menos de 10% da população do estado. 
e) de Bayeux é inferior a 25% do número de habitantes de Campina Grande. 
 

28. A linha do Equador é uma linha imaginária que divide a terra, de leste a oeste, em dois 
hemisférios, Norte e Sul, e tem aproximadamente 40.000 Km de comprimento. Se 
convertêssemos essa medida para milímetros e a representássemos em notação 
científica, teríamos: 

 

a) 810•4  

b) 1110•4  

Fonte: IBGE  
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c) 910•4  

d) 1010•4  

e) 1210•4  
 

29. O dono da empresa de espetos “D´Gattos” pensando em racionalizar o custo na 
preparação dos espetos resolveu fazer um estudo matemático. Para tanto ele pediu ajuda 
ao professor Batista que, após alguns levantamentos estimou a função custo diário da 

preparação das caixas de espetos para a venda em ( ) 25004-2 2 += xxxC , onde x 

representa o número de caixas preparadas para venda. Dessa forma o número de caixas 
por dia que a “D´Gattos” deve preparar para que tenha o menor custo possível é: 

 
a) 16 
b) 8 
c) 10 
d) 20 
e) 12 

 
30. O nosso sistema de numeração é decimal e posicional, por exemplo, o número 48 é 
diferente do número 84, pois o algarismo 8 representa a unidade no número 48 e a 

dezena no número 84. Dessa forma o número 62  quando calculado apresenta no 

algarismo da unidade o algarismo 4, pois 6426 = , enquanto o número 82  apresenta no 

algarismo da unidade o algarismo 6, pois 25628 = . Então o número 20092  quando 
calculado apresenta no algarismo da unidade o algarismo: 

 
a) 4 
b) 2 
c) 1 
d) 8 
e) 6 

 
31. Escreva (V) para afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas: 
 
(   ) É tarefa do professor contribuir para a autonomia do aluno. 
(   ) É preciso estar emocionalmente comprometido para aprender. 
(   ) A inteligência emocional é responsável por apenas 10% do nosso sucesso ou 

fracasso. 
(   ) Para os alunos adultos aprender é sempre reconstruir o conhecimento. 
(   ) Aprendemos de acordo com mecanismos individuais, num processo que envolve 

razão, emoção e relação. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 
a) V, V, F, V, V. 
b) V, V, V, V, V. 
c) F, F, F, F, F. 
d) V, V, F, F, V. 
e) F, F, V, F, F.  
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32. _____________ é a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, 
conhecimento e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 
atividades requeridas pela natureza do trabalho. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. 

 
a) Planejamento participativo 
b) Habilidade 
c) Competência  
d) Plano de curso 
e) Exposição dialogada 
 
33. Os temas transversais eleitos para comporem os PCNs são 

 
a) Ética, Saúde, Economia, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 
b) Ética, Geografia, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 
c) Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e História. 
d) Ética, Corpo Humano, Saúde, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 
e) Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientanção Sexual. 
 
34. A ___________________ é destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 
 
Assinale a alternativa que completa a frase corretamente. 
 
a) Educação Profissional 
b) Educação de Jovens e Adultos  
c) Educação Superior 
d) Educação a Distância 
e) Nenhuma das alternativas 
 
35. A Lei Federal 7.853, de 1989, dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de 
deficiência e sua integração social, garantindo o pleno exercício dos direitos à educação, 
saúde, trabalho, lazer e previdência, dizendo que a recusa a qualquer um desses direitos 
é crime passível de prisão. Esta Lei trata diretamente da 
 
a) legislação do preconceito 
b) exclusão do preconceito 
c) banalização do preconceito 
d) criminalização do preconceito  
e) nenhuma das alternativas 
 
36. Leia o trecho da carta recebida por Rubem Alves: “Prezado Rubem: [...] Li o seu livro 
O Patinho que não aprendeu a voar. Eu gostei, porque aprendi que liberdade é fazer o 
que quer muito mesmo. Escreva para mim. E eu tenho uma professora demais. Com 
todos os livros que a gente lê ela manda fazer ditados, encontrar palavras com dígrafo, 
encontro consonantal e encontro vocálico”. 
 
Considerando o trecho da carta, analise a postura do professor dessa criança. 
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I - O professor planeja, implementa, dirige  as suas atividades didáticas, com o objetivo 
de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno. 

II - O professor é incapaz de utilizar textos, interligando-o com o cotidiano do aluno, a fim 
de realizar uma reflexão crítica e imaginativa do que está lendo. 

III - O professor, nesse contexto, ensina a juntar sílabas para formar palavras, a juntar 
palavras para formar frases e a juntar frases para formar textos. 

 
Está (ão) Correta (s): 
 
a) II e III. 
b) I 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) II. 
 
37. __________________ tem a função de subsidiar a elaboração ou a revisão curricular 
dos estados e municípios, dialogando com as propostas e experiências já existentes, 
incentivando a discussão pedagógica interna às escolas e a elaboração de projetos 
educativos, assim como servir de material de reflexão para a prática de professores. 
 
Assinale a alternativa que completa a frase corretamente 
 
a) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
b) Os Parâmetros Curriculares Nacionais. 
c) O Projeto Político Pedagógico. 
d) O Planejamento Participativo. 
e) O Planejamento Estratégico. 
 
38. Assinale a alternativa que completa a frase corretamente: A função social da escola 
possibilita 
 
a) o cultivo dos bens culturais e sociais, considerando as expectativas e necessidades 

dos alunos, dos pais, dos membros, da comunidade, dos professores 
b) a organização dos conhecimentos úteis e necessários para integração dos indivíduos 

no processo poli-esportivo 
c) a motivação dos profissionais da rede pública e a mudança de rumo da educação 

diante do desejo político de cada governante 
d) a degradação do sistema educacional brasileiro 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
39. O Plano de Desenvolvimento da Educação é apresentado como um plano executivo 
dos programas educacionais do sistema brasileiro. Seus programas são organizados em 
torno de quatro eixos norteadores. Assinale a alternativa que lista esses eixos 
corretamente. 
 
a) Educação básica, educação superior, educação profissional e educação continuada. 
b) Educação básica, educação superior, educação profissional e educação de jovens e 

adultos. 
c) Educação básica, educação superior, educação profissional e educação a distância. 
d) Educação básica, educação superior, educação profissional e educação especial. 
e) Educação básica, educação superior, educação profissional e alfabetização. 
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40. A orientação proposta nos PCNs se situa nos princípios construtivistas e apóia-se em 
um modelo psicológico geral de aprendizagem que reconhece a importância da 
participação construtiva do aluno, ao mesmo tempo da intervenção do professor para a 
aprendizagem de conteúdos específicos que favoreçam o desenvolvimento das 
capacidades necessárias à formação do indivíduo. Nesse contexto, qual a função do 
professor concebida nos PCNs? 
 
I - O professor é visto como um intermediário entre o aluno e o conhecimento. 
II - O professor é o senhor absoluto do saber. 
III - O professor deve intervir no sentido de assegurar ao aluno, condições favoráveis para 

aprender. 
 
Está (ão) Correta (s). 
 
a) I. 
b) I e III. 
c) I e II. 
d) III. 
e) II. 
 




