CONCURSO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC
PROFESSOR DE GEOGRAFIA
CADASTRO RESERVA
ENSINO SUPERIOR
CADERNO DE PROVAS
Nome:

Assinatura:

Nº da inscrição

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA
A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá
também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão.
B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa,
com todas as folhas colocadas na ordem correta. Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se
o número de inscrição está correto.
C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a
CORRETA.
02 – COMO FAZER A PROVA
A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.
B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de
Provas.
C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não
poderá ser alterado ou conter rasuras.
D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha.
E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta.
F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente
preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena).
G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de
Fiscalização.
H) A prova terá duração de três horas.
03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO
A) Falar com outros candidatos durante a prova.
B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais.
C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova.

Transcreva abaixo as suas respostas,
dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _
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B) Faltam dois testes
LÍNGUA PORTUGUESA
C) Retirou-se ele e seus amigos
1- A única frase em que o a deve receber um acento D) Vossa Senhoria é bondoso
grave é:
A) Esta notícia é igual a que ouvimos.
9- O romance A Hora dos Ruminantes, obra
B) Vamos a Roma e de La diretamente a Lisboa.
importante da Literatura Brasileira Contemporânea,
C) As crianças se retiraram uma a uma.
foi escrita por:
D) De segunda a sexta houve expediente normal.
A) Dinah Silveira de Queiroz
B) Antônio Olavo Pereira
2- A única frase em que não há crase é:
C) José J. Veiga
A) À noite gosto muito de ler.
D) João Guimarães Rosa
B) Ele fez uma promessa à Nossa Senhora de Fátima.
C) O réu dirigiu-se à sala do Júri.
10- Antônio Carlos Callado foi jornalista, romancista,
D) Referiu-se àquilo que viu.
teatrólogo e ensaísta contemporâneo. Uma de suas
principais obras é o romance:
3- Assinale a concordância falha:
A) A madona de Cedro
A) Vinte por cento dos alunos foram reprovados.
B) A Estrela Sobe
B) Um quinto dos bens cabem ao menor.
C) Rua do Sol
C) A maioria dos restaurantes estavam fechados. D) Corpo Vivo
D) Um bando de papagaios pousaram na árvore.
CONHECIMENTOS GERAIS
4- Assinale a alternativa em que há emprego
incorreto entre mal e mau:
11- O atual Presidente da Câmara Municipal de
A) Chegamos ao local, muito mau-cheiroso.
Vereadores de Rio do Sul é o Vereador:
B) Ele caiu de mau jeito.
A) Dionísio Maçaneiro
C)De um mau espera-se todo mal.
B) Mário Miguel
D) Mau fazer é substantivação de fazer mal.
C) José Eduardo Rothbarth Thomé
D) Roberto Schulze
5- Assinale a alternativa em que o plural está
errado:
12- Os atuais Senadores da República pelo Estado de
A) Corrimãos, guarda-chuvas
Santa Catarina são:
B) Noves, empadinhas
A) Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer
C) Balãozinhos, cidadãos
B) Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e
D) Amores-perfeitos, guardas-noturnos
Paulo Bauer
C) Jorge Bornhausen, Luiz Henrique da Silveira e
6- Assinale a palavra cuja grafia está incorreta:
Paulo Bauer
A) Obcessão
D) Luiz Henrique da Silveira e Cacildo Maldaner
B) Deslizar
C) Vazar
13- O Presidente da República, quando da eclosão
D) Espontâneo
do movimento revolucionário deflagrado em 31 de
março de 1964 era:
7- A morfologia, segundo a Nomenclatura A) Jânio Quadros
Gramatical Brasileira, trata da:
B) Juscelino Kubitscheck
A) Palavra, sua estrutura, forma e classificação
C) João Goulart
B) Palavra, forma, classe e significação
D) Leonel de Moura Brizola
C) Formação, derivação e estrutura das palavras
D) Estrutura, formação, flexões e classificação das 14- A Lei dos Sexagenários foi promulgada em:
palavras
A) 28 de setembro de 1885
B) 28 de setembro de 1888
8- Assinale a alternativa com erro de concordância:
C) 13 de maio de 1885
A) Faltam fazer dois testes
D) 13 de maio de 1888
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15- O livro Ágape do Padre Marcelo Rossi é o mais 21- O progresso trouxe uma série de problemas
novo campeão de vendas em todo o Brasil. Assinale paralelos. Enquanto o homem caminha em direção
a alternativa que representa a origem do significado a uma utópica qualidade de vida com uma
infinidade de facilidades tecnológicas, vai deixando
da palavra ágape:
atrás de si um rastro macabro de destruição e um
A) Amor Eterno
trágico caminho de mortes. As destruições se
B) Esmola entre os primeiros cristãos
acumulam nas situações mais singelas da
C) Qualquer refeição comunitária
interferência humana: desde a acanhada produção
D) Banquete
doméstica de lixos e resíduos esgotados pelos
16- Assinale a alternativa que não representa uma processos de saneamento - nem sempre adequados,
das competências do Município de Rio do Sul, mas sempre e fatalmente danosos ao ambiente –
até interferências espetaculares e desastrosas como
segundo o Artigo 5º da Lei Orgânica em vigor:
inúmeros acidentes com materiais poluentes,
A) Elaboração do plano plurianual
tóxicos ou radioativos que vivem assombrando os
B) Elaboração da lei das diretrizes orçamentárias
noticiários a intervalos sempre menos espaçados. O
C) A instituição e arrecadação dos seus tributos
que emerge, hoje em dia, desse verdadeiro caos,
D) Manter o serviço de transporte coletivo
como a provável e aparentemente única alternativa,
17- De acordo com a Lei Orgânica do Município de é o conceito de desenvolvimento sustentável.
Rio do Sul, a implementação de emendas a Lei Analise as afirmativas:
I. O ideal de desenvolvimento sustentável nasce da
Orgânica compete:
necessidade de se restringir o comércio, não
A) Ao Poder Executivo Municipal
B) Ao Prefeito Municipal com a aprovação da Câmara permitir que ele continue em escala ascendente,
para não comprometer os componentes ambientais
de Vereadores
C) Exclusivamente à Câmara Municipal de Vereadores e sociais do planeta.
II. O comércio enfim se apercebe que seu modo de
D) Por iniciativa da comunidade riosulense
ação o coloca, dentro de um mundo de riquezas
18- O índice de desenvolvimento social de Rio do finitas e de horizontes limitados, em um aparente
paradoxo: não pode se retrair para não ocasionar
Sul, segundo classificação SDM/SC é:
um colapso de proporções inimagináveis tanto no
A) Médio
mundo econômico, como no próprio mundo social.
B) Baixo
Mas também não pode permanecer em sua
C) Alto
contínua expansão porque as riquezas naturais, de
D) Muito alto
onde extrai sua riqueza circulante, estão se
exaurindo.
19- O ponto mais alto do território de Rio do Sul é:
III. O termo “Desenvolvimento Sustentável” foi
A) Serra do Mar
utilizado, ao que se sabe primeiramente no início da
B) Serra do Mirador
década de 1.980, por Lester Brown, fundador do
C) Serra do Alto vale
Worldwatch Institute, quando definiu comunidade
D) Serra do Miramar
sustentável como aquela “capaz de satisfazer às
20- Ele morreu recentemente e foi escritor, poeta, próprias necessidades sem reduzir as oportunidades
desenhista,
jornalista,
humorista,
tradutor, das gerações futuras”. Anos após, no próprio
Relatório Brundtland consagrou-se o conceito de
dramaturgo e cenografista. Seu nome é:
desenvolvimento sustentável, como base às suas
A) Chico Anysio
propostas de cunho protetor do ambiente e do
B) Millôr Fernandez
desenvolvimento das nações: “O Desenvolvimento
C) Antônio Tabucdhi
Sustentável é aquele que atende às necessidades do
D) João Mineiro
presente sem comprometer a possibilidade de as
gerações futuras atenderem às suas próprias
necessidades”.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
IV. No ordenamento jurídico brasileiro, é o artigo
245 da Constituição da República que traz à luz o
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conceito de desenvolvimento sustentável quando relações sociais, políticas e culturais que resultaram
estabelece que todos têm direito ao ambiente em uma apropriação histórica da natureza pela
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e sociedade, mediante diferentes formas de
necessário à sadia qualidade de vida, competindo organização do trabalho, de perceber e sentir a
ao Estado e à sociedade o dever de preservá-lo para natureza, de nela intervir e transformá-la
a atual e para as futuras gerações. O equilíbrio
ecológico só é possível na medida em que o país se 23- De acordo com os PCN - A Geografia tem por
desenvolva de maneira sustentável; o dever de objetivo estudar as relações entre o processo
preservá-lo para as futuras gerações caracteriza o histórico na formação das sociedades humanas e o
funcionamento da natureza por meio da leitura do
cerne e a alma da sustentabilidade.
lugar, do território, a partir de sua paisagem.
Está incorreta:
Na busca dessa abordagem relacional, trabalha
A) A alternativa I apenas
com:
B) A alternativa II apenas
A) A tendência Lablachiana da Geografia e as
C) A alternativa III apenas
correntes que dela se desdobraram mais tarde, a
D) A alternativa IV apenas
partir dos anos 60, passaram a ser chamadas de
22- Adquirir conhecimentos básicos de Geografia é Geografia Tradicional
algo importante para a vida em sociedade, em B) Uma preocupação em recuperá-lo no interior de
particular para o desempenho das funções de uma nova Geografia que trabalha esse conceito
cidadania: cada cidadão, ao conhecer as enriquecido pelas posições teóricas humanistas
características sociais, culturais e naturais do lugar C) A memorização dos elementos que compõem as
onde vive, bem como as de outros lugares, pode paisagens como dimensão observável do território e
comparar, explicar, compreender e espacializar as do lugar
múltiplas relações que diferentes sociedades em D) Diferentes noções espaciais e temporais, bem
épocas variadas estabeleceram e estabelecem com como com os fenômenos sociais, culturais e naturais
a natureza na construção de seu espaço geográfico. característicos de cada paisagem, para permitir uma
A aquisição desses conhecimentos permite maior compreensão processual e dinâmica de sua
consciência dos limites e responsabilidades da ação constituição, para identificar e relacionar aquilo que
individual e coletiva com relação ao seu lugar e a na paisagem representa as heranças das sucessivas
contextos mais amplos, da escala nacional a relações no tempo entre a sociedade e a natureza em
sua interação
mundial.
Para tanto, a seleção de conteúdos de Geografia
24- Há um trinômio muito importante em sua obra
para o ensino fundamental deve, exceto:
A) Permitir o pleno desenvolvimento do papel de constituído pelos conceitos de Estado natural,
cada um na construção de uma identidade com o Contrato social e Estado civil. Para _____________,
lugar onde vive e, em sentido mais abrangente, com o homem é anterior à sociedade e a liberdade e a
a nação brasileira e mesmo com o mundo, igualdade fazem parte de seu Estado de natureza.
valorizando os aspectos socioambientais que No entanto, elas não são vistas de forma negativa
como nas idéias de Thomas Hobbes (o qual afirma
caracterizam seu patrimônio cultural e ambiental
B) Evitar contemplar temáticas de relevância social, que os sentimentos de liberdade e igualdade
cuja compreensão, por parte dos alunos, mostra-se conduzem a guerra constante), mas sim dizem
respeito a uma situação de relativa paz, concórdia e
desnecessária em sua formação como cidadão
C) Permitir, também, o desenvolvimento da harmonia.
consciência de que o território nacional é constituído Assinale a alternativa referente ao Pai do
por múltiplas e variadas culturas, povos e etnias, Pensamento Liberal.
distintos em suas percepções e relações com o A) Karl Marx
espaço, desenvolvendo atitudes de respeito às B) Theodor Adorno
diferenças socioculturais que marcam a sociedade C) John Locke
D) Pierre Bourdieu
brasileira
D) Promover a compreensão, por parte dos alunos,
25- A safra brasileira de grãos bate sucessivos
de como as diferentes sociedades estabeleceram
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recordes a cada ano, a pecuária tem a maior fatia do paralelos mantêm seu paralelismo e os meridianos
mercado internacional, o suco de laranja tomou passam pelos pólos, como ocorre na esfera. As terras
conta de quase todo o planeta (cerca de 80% do próximas ao Equador aparecem com forma e áreas
suco comercializado em todo o mundo). corretas, mas os pólos apresentam maior
Acrescentam-se ainda a liderança de outros deformação
produtos como a carne de frango, o açúcar, o café, o B) Conformes – os ângulos são mantidos idênticos
tabaco, etc. Em relação ao conjunto de atividades (na esfera e no plano) e as áreas são deformadas
que formam o agronegócio, a maior parte do valor C) Projeção equidistante - Nesta projeção os
do PIB é agregada nas atividades de industrialização paralelos são linhas retas e os meridianos, linhas
e distribuição, restando apenas 30% para a curvas. Sua área é proporcional à da esfera terrestre,
agropecuária.
tendo a forma elíptica. As zonas centrais apresentam
Assinale qual o problema que mais atrapalha o grande exatidão, tanto em área como em
agronegócio no Brasil:
configuração, mas as extremidades apresentam
A) Pragas
grandes distorções
B) Tributação
D) Projeção de Holzel - Projeção equivalente, seu
C) Logística
contorno elipsoidal faz referência à forma
D) Alto custo dos componentes agrícolas
aproximada da Terra que tem um ligeiro
achatamento nos pólos
26- Os ______________ são originados da lenha,
serragem, bagaço da cana-de-açúcar, hulha, turfa, 28- O G 20 é um grupo financeiro composto por
entre outros. Essas substâncias devem passar por Ministros da área econômica e presidentes dos
um processo de transformação até que fiquem em bancos centrais de 19 países mais:
forma de um pó muito fino. A queima desse A) Os países dos Brics
material gera gases superaquecidos que se B) A União Européia
expandem rapidamente em uma câmara de C) A CEI (Comunidade dos Estados Independentes)
combustão, fornecendo, assim, energia para a D) Os países do Mercosul
máquina.
A) Combustíveis Sólidos
29- Se caracteriza pela exploração ilegal de recursos
B) Combustíveis Gasosos
naturais - animais, sementes e plantas de florestas
C) Combustíveis Líquidos
brasileiras - e pela apropriação e monopolização de
D) Combustíveis Comburentes
saberes tradicionais dos povos da floresta, visando
lucro
econômico.
Atualmente,
o
termo
27- Sabemos que a maneira mais adequada de _____________ vem sendo modificado pela
representar a Terra como um todo é por meio de Organização Mundial de Propriedade Intelectual
um globo. Porém, precisamos de mapas planos para (Ompi) para biogrilagem, que se refere a atos de
estudar a superfície do planeta. Transformar uma apropriação do conhecimento tradicional.
esfera em uma área plana do mapa seria impossível A) Biopirataria
se os cartógrafos não utilizassem uma técnica B) Guerra em curso
matemática chamada projeção. A projeção mais C) Devastação ilegal
simples e conhecida é a de Mercator (nome do D) Colarinho branco
holandês que a criou). Outras técnicas foram
evoluindo e muitas outras projeções tentaram 30- A variação climática na Terra é decorrente da
desfazer as desigualdades de área perto dos pólos junção de vários fatores, entre eles: latitude,
com as de perto do equador, como por exemplo, a altitude, circulação de massas de ar, pressão e
projeção de Gall. Como não há como evitar as correntes marítimas.
deformações, classifica-se cada tipo de projeção de Assinale a alternativa que apresenta as
acordo com a característica que permanece correta. características do clima subtropical:
Com base nas projeções cartográficas, assinale a A) Clima quente com variações de umidade com
opção INCORRETA:
localização entre os trópicos de Câncer e Capricórnio,
A) Projeção ortográfica - Ela nos apresenta um podendo ser mais seco (tropical seco) ou mais
hemisfério como se o víssemos a grande distância. Os chuvoso (tropical úmido). Temperaturas médias de
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20°C e precipitações de 1.000 a 2.000 mm bem A) Reparação da fauna e da flora
distribuídas durante o ano, mas com mais B) Controle da poluição hídrica
C) Controle dos recursos hídricos
concentração no verão
B) Clima quente e frio com estações mais definidas, D) Redução das áreas cultivadas
em que o verão é quente (média 20-25°C) e o inverno
mais rigoroso (0-10°C). Precipitações médias de 1.000 33- Segundo a Organização Internacional do
Trabalho (OIT), empregos verdes podem ser
mm a 1.500 mm distribuídas ao longo do ano
C) Clima com verões quentes (média 25°C) e invernos definidos como postos de trabalho que reduzem o
brandos (0-15°C). As chuvas acontecem no inverno e impacto ambiental causado por algumas empresas.
o verão é quente e seco, com médias variando de Direcionar a vida profissional para atividades
relacionadas ao meio ambiente é uma alternativa
500 a 1.000 mm
D) Clima com invernos frios (-5°C) e verões amenos cada vez mais real - e com oportunidades que se
(15°C). Precipitações anuais médias entre 1.000 a multiplicam a cada dia. Existem vagas em ONGs, nos
governos e em empresas voltadas à preservação da
2.000 mm
natureza ou preocupadas em zelar por sua imagem
31- Estimular no aluno a capacidade de desenvolver pública. De acordo com a OIT, o mercado global de
o raciocínio espacial é um dos grandes desafios da produtos e serviços com foco no meio ambiente já
Geografia. O planejamento deve contemplar o movimenta mais de 1 bilhão de dólares e deve
trabalho com conteúdos que permitam ao alcançar 2,7 bilhões em 2020. É o que indica o
estudante compreender a posição que ocupa no relatório "Empregos verdes: trabalho em um mundo
espaço e as interações da sociedade em que vive sustentável e com baixas emissões de carbono", da
OIT. Além disso, outras formas de emprego também
com a natureza.
sofrerão mudanças, EXCETO:
Assinale a alternativa incorreta:
A) O valor de projetos devem se restringir à A) Serão criados empregos adicionais na fabricação
compreensão do que ocorre no entorno da escola. As de uma gama maior de produtos (por exemplo, os
informações ali colhidas e discutidas em classe são desenvolvidos especificamente para o controle de
poluição)
ricas e suficientes
para que os adolescentes
B) Os empregos já existentes darão lugar a novas
compreendam os conceitos de território e paisagem funções, como no caso relacionado, por exemplo, à
cultural, fundamentais na disciplina
substituição de combustíveis fósseis por renováveis
B) A ênfase do trabalho deve estar nas atividades que C) Algumas funções desaparecerão principalmente as
prevêem a aplicação do conhecimento e de ligadas a produtos ecologicamente incorretos. (O
referenciais geográficos. O educador deve saber relatório da OIT, no entanto, ressalta que o número
empregar os conceitos de paisagem, território, de vagas abertas ultrapassará o das eliminadas.)
região, lugar, espaço e escala de modo que os alunos D) Soldadores, pedreiros, encanadores, eletricistas e
possam exercitar a leitura do mundo
outros trabalhadores da construção civil deverão
C) O estímulo de leitura de mundo não se restringe manter a mesma forma de trabalho, pois neste tipo
aos mapas. Fotos, pinturas, filmes, poemas, de serviço não gera poluição
romances, textos jornalísticos, cartas e até pichações
levam ao conhecimento de um local e dos 34- Com base na Constituição Federal do Brasil,
fenômenos que ali ocorrem
1988 (artigos 206 e 208), o ensino será ministrado
D) O currículo deve priorizar as questões locais, com base em alguns princípios e garantias.
sempre as relacionando com as globais
Assinale a alternativa correta:
A) Valorização dos profissionais da educação escolar,
32- A desertificação é definida como um processo de garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com
destruição do potencial produtivo da terra por meio ingresso exclusivamente por concurso público de
da pressão exercida pelas atividades humanas sobre provas e títulos, aos das redes públicas
ecossistemas frágeis, cuja capacidade de B) Valorização dos profissionais do ensino,
regeneração é baixa.
garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o
Assinale abaixo qual alternativa é uma magistério público, com piso salarial profissional e
consequência da desertificação:
ingresso exclusivamente por concurso público de

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA
provas e títulos
A) Vinte, vinte e cinco
C) Valorização dos profissionais do ensino, garantido, B) Vinte , dezoito
na forma da lei, plano de carreira para o magistério C) Dezoito, vinte e cinco
público, com piso salarial profissional e ingresso D) Dezoito, vinte
exclusivamente por concurso público de provas e
títulos, assegurado regime jurídico único para todas 37- A Lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências é:
as instituições mantidas pela União
D) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, A) Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na B) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
D) Lei nº 5.021, de 09 de junho de 1966
idade própria
35- Analise as afirmativas, assinalando V para
verdadeira e F para falso referente aos dados do
município de Rio do Sul.
( ) O Município de Rio do Sul se encontra no Alto
Vale do Itajaí entre a Serra do Mar e a Serra Geral.
Situa-se na zona subtropical a 27º, 12’ e 15” de
latitude sul e a 40º, 38’ e 30” de longitude oeste. A
temperatura média anual é de 18°C. A altitude
sobre o nível do mar é de 339,88 metros, ponto
geodésico localizado no Calçadão Osni José
Gonçalves.
( ) O ponto mais alto do município, cuja altitude é
de 824 metros, encontra-se na Serra Mirador, onde
nasce o Ribeirão das Cobras, na divisa com o
município de Presidente Getúlio.
( ) O Município limita-se ao sul com o município de
Presidente Getúlio; ao norte com o município de
Aurora; ao leste com os municípios de Ibirama e
Lontras
e ao oeste com os municípios de
Agronômica e Laurentino.
( ) As elevações que se erguem propiciam a
formação de uma cadeia de montanhas de onde
brotam pequenos rios que se projetam pelos
penhascos esculpindo as cachoeiras nos Bairros Bela
Aliança, Fundo Canoas, Taboão e Valada Itoupava.
Assinale a alternativa correta:
A) V – V – F - V
B) V – F – V – V
C) F – F – V – V
D) V – V – V - V
36- Segundo a LDB, no seu artigo 69, a União
aplicará, anualmente, nunca menos de _________, e
os estados, o Distrito Federal e os municípios,
___________ por cento, ou o que consta nas
respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da
receita resultante de impostos, compreendidas as
transferências constitucionais, na manutenção e
desenvolvimento do ensino público:

38- Constituem um referencial de qualidade para a
educação no Ensino Fundamental em todo o País.
Sua função é orientar e garantir a coerência dos
investimentos no sistema educacional, socializando
discussões,
pesquisas
e
recomendações,
subsidiando a participação de técnicos e professores
brasileiros, principalmente daqueles que se
encontram mais isolados, com menor contato com a
produção pedagógica atual. Estamos falando:
A) Do Plano Político Pedagógico da escola
B) Do Plano Plurianual
C) Do Projovem
D) Dos Parâmetros Curriculares Nacionais
39- É considerado o Patrono da Educação Brasileira
e um dos mais brilhantes pensadores da história da
Pedagogia no mundo, autor do livro Pedagogia do
Oprimido:
A) Leonardo Boff
B) Paulo Reglus Neves Freire
C) Paschoal Lemme
D) Fernando de Azevedo
40- O Dia do Professor é comemorado em todo o
país no dia 15 de outubro. Relacionado a esta data
temos o Dia da Educação, que é comemorado:
A) 25 de maio
B) 25 de abril
C) 28 de abril
D) 28 de março

