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QUESTÃO 01 

O Artigo 6o da Lei Federal 9394/96 determina que é 
dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula 

dos: 
a)  menores, a partir dos cinco anos de idade, no 

ensino fundamental. (Redação dada pela Lei nº 
11.114, de 2005) 

b) menores, a partir dos cinco anos e meio de idade, 

no ensino fundamental. (Redação dada pela Lei nº 
11.114, de 2005) 

c) menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino 
fundamental. (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 

2005) 

d) menores, a partir dos seis anos e meio de idade, no 
ensino fundamental. (Redação dada pela Lei nº 

11.114, de 2005) 
 

QUESTÃO 02 
Segundo o Artigo 13 da Lei Federal 9394/96, os 

docentes incumbir-se-ão de: 

I-participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 

II-elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

III-zelar pela disciplina e moral dos alunos; 

IV-estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; 

V-ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 

VI-colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade. 
a) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II, III, IV, V e VI estão 
corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II, IV, V, e VI estão 

corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 03 

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso. 

De acordo com o Artigo 18 da lei Federal 9394/96 os 
sistemas municipais de ensino compreendem: 

( )I-as instituições do ensino fundamental e de 
educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal e estadual. 
( )II-as instituições de educação infantil criadas e 

mantidas pela iniciativa privada; 

(  )III-os órgãos municipais de educação. 
a) V-, F-, V. 

b) F-, V-, F. 
c) V-, V-, F. 

d) F-, V-, V. 

 
QUESTÃO 04 

O Artigo 27 da Lei Federal 9394/96 determina que os 
conteúdos curriculares da educação básica observarão, 

ainda, as seguintes diretrizes: 

I-a difusão de valores fundamentais ao interesse 

social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 
respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II-consideração das condições de escolaridade dos 
alunos em cada estabelecimento; 

III-orientação para o trabalho; 
IV-promoção do desporto educacional e apoio às 

práticas desportivas não-formais. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 05 
Conforme o Artigo 34 da Lei Federal 9394/96, a 

jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo 
menos: 

a) três horas de trabalho efetivo em sala de aula, 
sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. 

b) três horas e meia de trabalho efetivo em sala de 
aula, sendo progressivamente ampliado o período 

de permanência na escola. 
c) quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, 

sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. 
d) quatro horas e meia de trabalho efetivo em sala de 

aula, sendo progressivamente ampliado o período 
de permanência na escola. 

 
QUESTÃO 06 

O Artigo 17 da Lei Federal 8069/90 estabelece que o 

direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade: 

a)  física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 

ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
b) psíquica, ética e moral da criança e do adolescente, 

abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 

crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

c) física, estética e moral da criança e do adolescente, 
abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

d) física, psíquica e estética da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 

ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
 

QUESTÃO 07 
O Artigo 53 da Lei Federal 8069/90 estabelece que 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: 
I-igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola; 
II- direito de ser respeitado por seus educadores; 
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III-direito de contestar critérios avaliativos, não 

podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores; 

IV-direito de organização e participação em entidades 
estudantis; 

V-acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 
residência. 

a) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
 

QUESTÃO 08 

Conforme estabelece o Artigo 58 da Lei Federal 
8069/90, no processo educacional respeitar-se-ão os 

valores: 
a) culturais, artísticos e disciplinatórios próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 

acesso às fontes de cultura. 

b) culturais, artísticos e históricos próprios do contexto 
social da criança e do adolescente, garantindo-se a 

estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de 
cultura. 

c) disciplinatórios, artísticos e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 

acesso às fontes de cultura. 
d) culturais, disciplinatórios e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 

acesso às fontes de cultura. 

 
QUESTÃO 09 

A Lei Federal 8069/90 no Artigo 232, determina que 
submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, 

guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento 

terá como pena: 
a) detenção de três a seis meses. 
b) detenção de seis meses. 
c) detenção de seis meses a um ano. 
d) detenção de seis meses a dois anos. 
 
QUESTÃO 10 

De acordo com o Artigo 245 da Lei Federal 8069/90, 
deixar o médico, professor ou responsável por 

estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 

autoridade competente os casos de que tenha 

conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente, terá como 

pena : 
a) multa de três salários de referência, aplicando-se 

o triplo em caso de reincidência. 

b) multa de três a cinco salários de referência, 
aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

c) multa de três a dez salários de referência, 
aplicando-se o triplo em caso de reincidência. 

d) multa de três a vinte salários de referência, 
aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

QUESTÃO 11 

Segundo a Introdução dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, assim, é papel do Estado democrático 

facilitar o acesso à: 
a) educação, investir na escola, para que esta 

instrumentalize e prepare crianças e jovens para as 
possibilidades de participação política e ética. 

b) educação, investir na escola, para que esta 

instrumentalize e prepare crianças e jovens para as 
possibilidades de participação política e social. 

c) educação, investir na escola, para que esta 
instrumentalize e prepare crianças e jovens para as 

possibilidades de participação ética e social. 

d) educação, investir na escola, para que esta 
instrumentalize e prepare crianças e jovens para as 

possibilidades de participação moral e social. 
 

QUESTÃO 12 
Analise as informações abaixo contidas  na Introdução 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e coloque V 

para Verdadeiro e F para Falso. 
(  )I-Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem, 

portanto, um referencial para fomentar a reflexão, 
que já vem ocorrendo em diversos locais, apenas 

sobre os currículos municipais. O conjunto das 

proposições, expressas nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, tem como objetivo estabelecer 

referenciais a partir dos quais a educação possa 
atuar, decisivamente, no processo de construção da 

disciplina. 
(  )II-Esses referenciais buscam orientar e garantir a 

coerência das políticas de melhoria da qualidade de 

ensino, socializando discussões, pesquisas e 
recomendações, subsidiando a participação de 

técnicos e professores brasileiros, principalmente 
daqueles que se encontram mais isolados, com 

menor contacto com a produção pedagógica atual. 

( )III-Os Parâmetros Curriculares Nacionais configuram 
uma proposta aberta e flexível, a ser concretizada 

nas decisões regionais e locais sobre currículos e 
sobre programas de transformação da realidade 

educacional empreendidos pelas autoridades 

governamentais, pelas escolas e pelos professores. 
a) V-, F-, V. 

b) V-, F-, F. 
c) F-, V-, V. 

d) V-, V-, V. 
 

QUESTÃO 13 

Segundo a Introdução dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, a proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais é que a __________— expressa na 
construção dos princípios de respeito mútuo, justiça, 

diálogo e solidariedade — seja uma reflexão sobre as 

diversas atuações humanas e que a escola considere o 
convívio escolar como base para sua aprendizagem, 

não havendo descompasso entre “o que diz” e “o que 
faz”. Partindo dessa perspectiva, o tema transversal 

_______ traz a proposta de que a escola realize um 
trabalho que possibilite o desenvolvimento da 
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autonomia moral, o qual depende mais de experiências 

de vida favoráveis do que de discursos e repressão. No 
convívio escolar, o aluno pode aprender a resolver 

conflitos em situações de diálogo, pode aprender a ser 
solidário ao ajudar e ao ser ajudado, pode aprender a 

ser democrático quando tem oportunidade de dizer o 
que pensa, submeter suas ideias ao juízo dos demais e 

saber ouvir as ideias dos outros. 

a) ética. 
b) moral. 

c) disciplina. 
d) pluralidade cultural. 

 

QUESTÃO 14 
A Introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

afirma que o nível de saúde das pessoas reflete a 
maneira como vivem, numa interação dinâmica entre 

potencialidades individuais e condições de vida. Não se 
pode compreender ou transformar a situação de um 

indivíduo ou de uma comunidade sem levar em conta 

que ela é produzida: 
a) nas relações com o meio ,mental, social e moral.  

b) nas relações com o meio físico, social e cultural.  
c) nas relações com o meio físico, mental e cultural.  

d) nas relações com o meio físico, social e moral.  
 

QUESTÃO 15 

Conforme a Introdução dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais a abordagem construtivista afirma o papel 
mediador dos padrões _______________, para 

integrar, num único esquema explicativo, questões 
relativas ao desenvolvimento individual e à pertinência 

cultural, à construção de conhecimentos e à interação 
social. 

a) culturais. 

b) morais. 
c) éticos. 

d) intersociais. 
 

QUESTÃO 16 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Matemática, a   _____________ nasceu como um 

movimento educacional inscrito numa política de 
modernização econômica e foi posta na linha de frente 

do ensino por se considerar que, juntamente com a 

área de Ciências, ela constituía uma via de acesso 
privilegiada para o pensamento científico e 

tecnológico. Para tanto procurou-se aproximar a 
Matemática desenvolvida na escola da Matemática 

como é vista pelos estudiosos e pesquisadores. 
a) Matemática Moderna. 

b) Nova Matemática. 

c) Matemática Educacional. 
d) Matemática Científica. 

 
QUESTÃO 17 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática 

afirmam que em 1980, o National Council of Teachers 
of Mathematics -NCTM -, dos Estados Unidos, 

apresentou recomendações para o ensino de 

Matemática no documento “Agenda para Ação”. Nele a 

resolução de problemas era destacada como o foco do 
ensino da Matemática nos anos 80. Também a 

compreensão da relevância de aspectos sociais, 
antropológicos, linguísticos, além dos cognitivos, na 

aprendizagem da Matemática, imprimiu novos rumos 
às discussões curriculares. Essas ideias influenciaram 

as reformas que ocorreram em todo o mundo, a partir 

de então. As propostas elaboradas no período 
1980/1995, em diferentes países, apresentaram pontos 

de convergência, como: 
I-direcionamento do ensino fundamental para a 

aquisição de competências básicas necessárias ao 

cidadão e não apenas voltadas para a preparação 
de estudos posteriores. 

II-importância do desempenho de um papel 
disciplinado e submisso do aluno na construção do 

seu conhecimento. 
III-ênfase na resolução de problemas, na exploração 

da Matemática a partir dos problemas vividos no 

cotidiano e encontrados nas várias disciplinas. 
IV-importância de trabalhar com o mínimo de 

conteúdos, para atender à demanda social que 
indica a necessidade de abordar esses assuntos. 

V-necessidade de levar os alunos a compreender a 

importância do uso da tecnologia e a acompanhar 
sua permanente renovação. 

a) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, III e V  estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 

 

QUESTÃO 18 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Matemática, a Matemática caracteriza-se como uma 
forma de compreender e atuar no mundo e o 

conhecimento gerado nessa área do saber como um 

fruto da construção humana na sua interação 
constante com: 

a) o contexto estético, social e cultural. 
b) o contexto natural, social e cultural. 

c) o contexto natural, estético e cultural. 

d) o contexto natural, social e estético. 
 

QUESTÃO 19 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática 

afirmam que o ensino de Matemática muito pode 
contribuir para a: 

a) formação lógica à medida que se direcione a 

aprendizagem para o desenvolvimento de atitudes, 
como a  confiança dos alunos na própria 

capacidade e na dos outros para construir 
conhecimentos matemáticos, o empenho em 

participar ativamente das atividades em sala de 

aula e o respeito ao modo de pensar dos colegas. 
b) formação estética à medida que se direcione a 

aprendizagem para o desenvolvimento de atitudes, 
como a  confiança dos alunos na própria 

capacidade e na dos outros para construir 
conhecimentos matemáticos, o empenho em 
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participar ativamente das atividades em sala de 

aula e o respeito ao modo de pensar dos colegas. 
c) formação ética à medida que se direcione a 

aprendizagem para o desenvolvimento de atitudes, 
como a  confiança dos alunos na própria 

capacidade e na dos outros para construir 
conhecimentos matemáticos, o empenho em 

participar ativamente das atividades em sala de 

aula e o respeito ao modo de pensar dos colegas. 
d) formação moral à medida que se direcione a 

aprendizagem para o desenvolvimento de atitudes, 
como a  confiança dos alunos na própria 

capacidade e na dos outros para construir 

conhecimentos matemáticos, o empenho em 
participar ativamente das atividades em sala de 

aula e o respeito ao modo de pensar dos colegas. 
 

QUESTÃO 20 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática 

afirmam que o estudo dos fenômenos relacionados ao 
ensino e à aprendizagem de Matemática pressupõe a 

análise de variáveis envolvidas nesse processo -  

___________________-, assim como das relações 
entre elas. 

a) escola, professor e saber matemático. 
b) direção, professor e saber matemático. 

c) aluno, professor e saber matemático. 

d) aluno, professor e escola. 
 

QUESTÃO 21 
Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática, numa reflexão sobre o ensino de 
Matemática é de fundamental importância ao 

professor: 

I-identificar as principais características dessa ciência, 
de seus métodos, de suas ramificações e 

aplicações; 
II-conhecer a história de vida dos alunos, seus 

conhecimentos informais sobre um dado assunto, 

suas condições sociológicas, psicológicas e 
culturais; 

III-ter clareza de suas próprias concepções sobre a 
Matemática, uma vez que a prática em sala de 

aula, as escolhas pedagógicas, a definição de 

objetivos e conteúdos de ensino e as formas de 
avaliação estão intimamente ligadas a essas 

concepções. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 22 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Matemática, além da interação entre professor-aluno, 

a interação entre alunos desempenha papel 
fundamental no desenvolvimento das: 

a)  capacidades cognitivas, lógicas e de inserção 

social. Em geral, explora-se mais o aspecto afetivo 
dessas interações e menos sua potencialidade em 

termos de construção de conhecimento. Ao tentar 

compreender outras formas de resolver uma 
situação, o aluno poderá ampliar o grau de 

compreensão das noções matemáticas nela 
envolvidas. 

b) capacidades cognitivas, afetivas e de inserção 
social. Em geral, explora-se mais o aspecto afetivo 

dessas interações e menos sua potencialidade em 

termos de construção de conhecimento. Ao tentar 
compreender outras formas de resolver uma 

situação, o aluno poderá ampliar o grau de 
compreensão das noções matemáticas nela 

envolvidas. 

c) capacidades lógicas, estéticas e de inserção social. 
Em geral, explora-se mais o aspecto afetivo dessas 

interações e menos sua potencialidade em termos 
de construção de conhecimento. Ao tentar 

compreender outras formas de resolver uma 
situação, o aluno poderá ampliar o grau de 

compreensão das noções matemáticas nela 

envolvidas. 
d) capacidades cognitivas, afetivas e estéticas. Em 

geral, explora-se mais o aspecto afetivo dessas 
interações e menos sua potencialidade em termos 

de construção de conhecimento. Ao tentar 

compreender outras formas de resolver uma 
situação, o aluno poderá ampliar o grau de 

compreensão das noções matemáticas nela 
envolvidas. 

 
QUESTÃO 23 

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Matemática a resolução de problemas, como eixo 

organizador do processo de ensino e aprendizagem de 
Matemática, pode ser resumida nos seguintes 

princípios: 

(  )I-a situação-problema é a definição e não o ponto 
de partida da atividade matemática. No processo de 

ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e métodos 
matemáticos devem ser abordados mediante a 

exploração de problemas, a partir do professor ou 

seja, de forma que os alunos não  precisem 
desenvolver algum tipo de estratégia para resolvê-

las; 
( )II-o problema certamente não é um exercício em 

que o aluno aplica, de forma quase mecânica, uma 
fórmula ou um processo operatório. Só há 

problema se o aluno for levado a interpretar o 

enunciado da questão que lhe é posta e a 
estruturar a situação que lhe é apresentada; 

(  )III-aproximações sucessivas de um conceito são 
construídas para resolver um certo tipo de 

problema; num outro momento, o aluno utiliza o 

que aprendeu para resolver outros, o que exige 
transferências, retificações, rupturas, segundo um 

processo análogo ao que se pode observar na 
História da Matemática; 

(  )IV-um conceito matemático se constrói articulado 
com outros conceitos, por meio de uma série de 
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retificações e generalizações. Assim, pode-se 

afirmar que o aluno constrói um campo de 
conceitos que toma sentido num campo de 

problemas, e não um conceito isolado em resposta 
a um problema particular; 

(  )V-a resolução de problemas não é uma atividade 
para ser desenvolvida em paralelo ou como 

aplicação da aprendizagem, mas uma orientação 

para a aprendizagem, pois proporciona o contexto 
em que se pode apreender conceitos, 

procedimentos e atitudes matemáticas. 
a) F-, V-, V-, V-, F. 

b) F-, V-, V-, V-, V. 

c) V-, F-, F-, V-, V. 
d) V-, V-, V-, V-, V. 

 
QUESTÃO 24 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Matemática, a História da Matemática pode 

oferecer uma importante contribuição ao processo de 

ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento. 
Ao revelar a Matemática como uma criação humana, 

ao mostrar necessidades e preocupações de diferentes 
culturas, em diferentes momentos históricos, ao 

estabelecer comparações entre os conceitos e 

processos matemáticos do passado e do presente, o 
professor cria condições para que o aluno desenvolva 

atitudes e valores mais favoráveis diante desse 
conhecimento. Além disso, conceitos abordados em 

conexão com sua história constituem: 
a) veículos de informação sociológica e antropológica 

e moral de grande valor formativo. A História da 

Matemática é, nesse sentido, um instrumento de 
resgate da própria identidade cultural. 

b) veículos de informação cultural, sociológica e moral 
de grande valor formativo. A História da 

Matemática é, nesse sentido, um instrumento de 

resgate da própria identidade cultural. 
c) veículos de informação cultural, moral e 

antropológica de grande valor formativo. A História 
da Matemática é, nesse sentido, um instrumento de 

resgate da própria identidade cultural. 

d) veículos de informação cultural, sociológica e 
antropológica de grande valor formativo. A História 

da Matemática é, nesse sentido, um instrumento de 
resgate da própria identidade cultural. 

 
QUESTÃO 25 

hoje, se organiza e difunde os conhecimentos 

matemáticos partindo de uma concepção idealizada do 
que seja esse conhecimento e de como ele deva ser: 

a) ensinado, sem considerar a existência de estilos 
cognitivos próprios a cada indivíduo e sem levar em 

conta que habilidades cognitivas não podem ser 

avaliadas fora de um contexto cultural. Com essa 
atitude cometem-se agressões estéticas, rotulando 

e discriminando alunos, em função de certas 
predominâncias de ordem sociocultural. 

b) ensinado/aprendido, sem considerar a existência de 
estilos cognitivos próprios a cada indivíduo e sem 

levar em conta que habilidades cognitivas não 

podem ser avaliadas fora de um contexto cultural. 
Com essa atitude cometem-se agressões culturais, 

rotulando e discriminando alunos, em função de 
certas predominâncias de ordem sociocultural. 

c) aprendido, sem considerar a existência de estilos 
cognitivos próprios a cada indivíduo e sem levar em 

conta que habilidades cognitivas não podem ser 

avaliadas fora de um contexto moral. Com essa 
atitude cometem-se agressões morais, rotulando e 

discriminando alunos, em função de certas 
predominâncias de ordem sociocultural. 

d) ensinado/aprendido, sem considerar a existência de 

estilos cognitivos próprios a cada indivíduo e sem 
levar em conta que habilidades cognitivas não 

podem ser avaliadas fora de um contexto estético. 
Com essa atitude cometem-se agressões culturais, 

rotulando e discriminando alunos, em função de 
certas predominâncias de ordem sociocultural. 

 

 

 
 
 
 
 
 







