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CARGO: LITERATURA DRAMATIZADA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 04h00 (quatro) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (duas) 

Conhecimentos Específicos na Área de 

Educação 

04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos (Área de Atuação) 15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Analise os vocábulos em destaque nos cartuns, observe as afirmações e em seguida assinale a 

alternativa CORRETA:  

I – Os dois vocábulos pertencem à classe gramatical dos verbos. 

II – Os dois vocábulos são verbos da 2ª conjugação. 

III – Os dois verbos estão, respectivamente, na 1ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do singular. 

IV – Os dois vocábulos estão no tempo presente. 

V – O primeiro vocábulo está no pretérito e o segundo no tempo presente. 

VI – O vocábulo é não é um verbo. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a alternativa VI. 

c) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 
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2 - Quanto ao emprego do gênero dos substantivos, assinale a alternativa que possuir a INCORRETA 

construção:  

a) O alface que você comprou estava fresquinho. 

b) O cônjuge ficou surpreso com a notícia.  

c) A testemunha afligiu-se após o depoimento. 

d) Sinto um dó quando vejo pessoas pedindo esmolas. 

e) O diabete foi revelado pelo exame. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Uma determinada escola resolveu adotar a média aritmética ponderada para calcular as médias 

finais de seus alunos, tendo como base as notas obtidas nos bimestres. As notas de um aluno dessa 

escola estão indicadas na tabela abaixo com os respectivos pesos. 

BIMESTRES 1º 2º 3º 4º 

PESOS 2 2 3 3 

NOTAS 6,5 5,5 7,5 6,5 

A média final desse aluno foi de: 

a) 6,30 

b) 6,50 

c) 6,45 

d) 6,60 

e) 6,259 

4 - Um corretor de imóveis recebeu R$ 3 400,00 pela venda de um imóvel, tendo sido de 4% a taxa 

de comissão. O valor da venda do imóvel foi de: 

a) R$ 85 000,00 

b) R$ 92 000,00 

c) R$ 95 000,00 

d) R$ 105 000,00 

e) R$ 110 000,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Após polêmica, protestos e muitas mobilizações de parlamentares, indígenas, ambientalistas e até 

da classe artística, um decreto, do presidente Michel Temer, publicado na terça-feira, 26 de setembro 

de 2017 no Diário Oficial da União revoga a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados 

(Renca). Segundo o Ministério de Minas e Energia, o governo retomará o debate sobre exploração 

mineral da área "mais à frente". A área, com mais de 4 milhões de hectáres, fica entre os estados do -

______________________ e do ________________ e tem tamanho equivalente ao da Dinamarca. 

Os minerais ali encontrados têm grande valor no mercado internacional, pois as jazidas são ricas em 

cobre, ouro, titânio, tântalo e tungstênio, considerados minerais nobres. 

(https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml)  

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a informação:  

a) Roraima; Pará. 

b) Acre; Amazonas. 

c) Acre; Roraima. 

d) Amazonas; Amapá. 

e) Amapá; Pará. 

6 - Dois anos depois do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, biólogos, geólogos e 

oceanógrafos que pesquisam a bacia do rio Doce afirmam que o impacto ambiental do desastre, 

considerado o maior do país, ainda não é totalmente conhecido. Em 05 de novembro de 2015, 34 

milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro jorraram do complexo de mineração e 

percorreram 55 km do rio Gualaxo do Norte e outros 22 km do rio do Carmo até desaguarem no rio 

Doce. No total, a lama percorreu 663 km até encontrar o mar. Ainda não é possível mensurar 

completamente a dimensão do impacto na natureza porque boa parte da lama continua nas margens e 

na calha do rio, dizem especialistas. Também não há ainda análises definitivas do monitoramento que 

vem sendo feito dos peixes e animais que voltaram a aparecer. Não há dados seguros, por exemplo, 

que apontem se eles estão contaminados ou se são apropriados para consumo. 

(http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660) 

O texto referência, trata do caso ocorrido na cidade de ____________________  cuja exploração de 

minério era realizada pela mineradora ______________________. 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/governo-federal-quer-extinguir-area-de-reserva-para-mineracao-ao-sul-do-amapa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660
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a) Mariana; Vale. 

b) Montes Claros; Usiminas. 

c) Mirabela; Alunorte. 

d) Mariana; Samarco. 

e) Mariana; Namisa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - Levando em consideração a redação dada pelos artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1988 

e alterações, assinale a alternativa que apresenta incoerência com o disposto no referido documento.  

a) A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração anual, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 

integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. 

b) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação 

serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas 

respectivas redes públicas de ensino. 

c) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

d) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

e) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.  

8 - O Ensino Fundamental está organizado em quatro áreas do conhecimento.  Essas áreas, como bem 

aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/201027, “favorecem a comunicação entre os conhecimentos e 

saberes dos diferentes componentes curriculares” (BRASIL, 2010).  Elas se intersectam na formação 

dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e 

sistematizados nos diversos componentes. Cada área de conhecimento explicita seu papel na 

formação integral dos alunos e destaca particularidades para o Ensino, considerando tanto as 

características do alunado quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessa fase da 
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escolarização. Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são distribuídos em 

áreas de conhecimento chamadas de:  

I – Arte  

II- Matemática 

III- Ciências da natureza  

IV- Ensino Religioso  

V- Ciências humanas 

VI- Linguagens 

As assertivas CORRETAS são: 

a) Apenas I; II; III e V. 

b) Apenas I; III; V e VI. 

c) Apenas II; III; IV e V.  

d) Apenas II; III; V e VI. 

e) Apensa I, II; III; e VI. 

9 - Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1996 e alterações, se discutem formas de melhoria da educação brasileira, num processo 

de construção constante e apresenta no art.26 que “Os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar [...]”. Nesta perspectiva, o Ministério da 

Educação desenvolve uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC que é fruto de amplo processo 

de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira. 

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. Considerando o exposto, assinale a alternativa que especifica o objetivo da Base Nacional 

Comum Curricular.   



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 12/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

 

8 
 

a) coibir a doutrinação ideológica que ocorre na maior parte das escolas brasileiras, uma vez 

que cria uma Base obrigatória a ser ministrada pelo professor. 

b) engessar o trabalho do professor, buscando mecanismos de controle de conteúdo e 

metodologias de ensino. 

c) definir conteúdos essenciais a todos os estudantes brasileiros, impedindo o professor de 

ministrar conteúdos que não constem na Base. 

d) definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm direito a ter acesso e se 

apropriar ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

e) criar uma base de conteúdos essenciais ao povo brasileiro, com objetivo de homogeneizar a 

cultura do país, diminuindo a desigualdade regional.  

10 - “A Sistematização Curricular do município de Concórdia é fruto de um amplo processo de 

estudo, discussão e consenso entre os professores da rede municipal de ensino, constituindo-se em 

instrumento de gestão e orientação pedagógica. A mesma é uma referência para a organização do 

trabalho pedagógico dos espaços educativos. Este documento ancorou-se na legislação vigente, em 

discussões contemporâneas sobre a educação e nas discussões da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC – 2015/2016, versão preliminar). Considerando esses pressupostos a equipe pedagógica, o 

grupo de formação, os professores e as auxiliares de creche da rede municipal de ensino 

deliberaram acerca dos conhecimentos/conteúdos a serem trabalhados em cada ano de 

escolarização e em cada disciplina, paralelo aos objetivos de aprendizagem. A definição dos 

conteúdos/conhecimentos a serem trabalhados e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

apontam o que os alunos devem ter assegurado em seu processo de escolarização” (Sistematização 

Curricular/2016). Deste modo, a elaboração coletiva do currículo para a Rede Pública Municipal de 

Ensino de Concórdia teve como principal objetivo definir pressupostos teóricos, encaminhamentos 

metodológicos, conhecimentos/conteúdos e estratégias a partir da definição de uma concepção 

teórica, que orienta todo o trabalho realizado nas unidades educativas. 

Marque a alternativa que indica a concepção teórica que orienta a Sistematização Curricular da rede 

municipal de ensino de Concórdia. 
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a) tradicional 

b) materialismo histórico-dialético 

c) tecnicista 

d) comportamentalista 

e) empirista 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

LITERATURA DRAMATIZADA 

11 - Maria Clara Jacob Machado (Belo Horizonte, Minas Gerais, 1921 - Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2001), escritora, dramaturga e atriz, foi fundadora, de uma importante escola de teatro para a 

formação profissional  de atores em artes cênicas. 

Assinale a alternativa com o nome da referida escola e o ano em que foi fundada, respectivamente. 

a) Mambembe, 1942 

b) Tablado, 1951 

c) Encenare, 1976 

d) Palco, 1988 

e) Cenário, 1957 

12 - Escritor, poeta e advogado francês do século XVII, que estabeleceu as bases para um 

novo gênero literário, o conto de fadas, o que lhe conferiu o título de "Pai da Literatura Infantil". 

Suas histórias ainda hoje são editadas, traduzidas e distribuídas em diversos meios de comunicação, e 

adaptadas para várias formas de expressões, como o teatro, o cinema e a televisão, tanto em formato 

de animação como de ação viva. 

O texto refere-se à: 

a) Jamie Thomsen 

b) Charles Mondine 

c) Stevie Marcus Jamie 

d) Georges Manica 

e) Charles Perrault 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnero_liter%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conto_de_fadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Live-action
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13 - A classificação dos gêneros literários foi proposta, na antiguidade clássica, pelo filósofo grego 

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), as quais foram divididas em: Gênero Lírico, Gênero Épico e Gênero 

Dramático. 

Assinale a alternativa com as características que os representam, respectivamente. 

a) Palavra cantada, Palavra Narrada, Palavra Representada 

b) Palavra Narrada, Palavra Escrita, Palavra Seriada 

c) Palavra Dramatizada, Palavra Representada, Palavra Textual 

d) Palavra Textual, Palavra Cantada, Palavra Simbolizada 

e) Palavra Versada, Palavra Escrita, Palavra Estrutural 

14 - O gênero dramático envolve a literatura teatral em prosa ou em verso, aquela para ser 

apresentada e encenada e, por esse motivo, o diálogo é um recurso muito utilizado. Dessa forma, a 

tríade essencial dos textos literários dramáticos elenca:  

a) A platéia, o local e o figurino 

b) O autor, o texto e o público 

c) A coreografia, o cenário e a platéia 

d) O texto, a iluminação e o autor 

e) A iluminação, o autor e o figurino 

15 - Ao tratarmos de narrativas literárias na sala de aula, é correto afirmar: 

a) A Literatura contribui para o desenvolvimento das pessoas em diferentes aspectos: no 

artístico e cultural, estendendo ainda pelo social, político, cognitivo; é preciso, então, 

refletirmos sobre qual desses aspectos cada série e faixa etária quer desenvolver 

gradativamente. 

b) Ao fruir esses textos, os leitores podem deixar de lado a apropriação de saberes sobre essas 

histórias e sobre os aspectos composicionais, estilísticos e culturais que lhe são próprios.  

c) Por meio de leituras totalmente livres em sala de aula, é possível direcionar o leitor-jovem, 

criando um senso comum nas questões de ordem política, religiosa, ética, estética, social e 

comportamental. 

d) A leitura não acontece quando olhamos para um texto e criamos sentidos aos símbolos que 

estão ali inseridos e materializados pelas palavras. 

e) A leitura é concebida como um processo de compreensão abrangente cuja dinâmica envolve 

componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, bem como culturais 

econômicos e políticos. 
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16 - Assinale a alternativa que contenha apenas obras de Monteiro Lobato – 1882 – 1948, escritor e 

editor brasileiro, destaque da literatura infantil. 

a) A Bela Adormecida; Carlos, o Gorila; O Mágico; Lembranças de Jorge; Urupês; 

b) O Lobisomem; Garota Encantada; Maria e João; Rastro de Lua, Reinações de Narizinho 

c) Menina de Gelo; O Parquinho, Cavaleiro Alado, Belezas da Terra, Memórias da Emília; 

d) O Saci; Urupês; Negrinha; Reinações de Narizinho; Memórias da Emília;  

e) Reinações de Emília; O Mágico; Picolé; Natureza em Festa; Festa no Circo. 

17 - Considerando a trajetória histórica da Literatura Infantil no Brasil, assinale a alternativa  correta. 

a) Alberto Figueiredo Pimentel e Carlos Jansen, ao traduzir clássicos da literatura infantil, 

foram os primeiros brasileiros a se preocuparem com essa modalidade de leitura. 

b) A literatura infantil chegou ao Brasil no final do século XIV. 

c) Com Marcos Pimentel Barbosa, em 1817, a literatura infantil nacional teve início.  

d) Em 1910, Monteiro Lobato estreou com “O Saci”. 

e) No final do século XV foram escritos os primeiros livros destinados a crianças, no Brasil. 

18 - Ao escolher as obras literárias que formarão ou ampliarão o acervo da escola, são necessárias 

certas ações, que garantam a qualidade e a variedade deste material. 

Assinale V ou F para esses cuidados: 

(     ) Considerar o leitor 

(     ) Buscar opiniões 

(     ) Acertar nas adaptações 

(     ) Fixar num gênero  

(     ) Atentar para as preferências do professor 

(     ) Conhecer fontes de recomendações 

 

Assinale a alternativa com a ordem correta: 

a) V, V, V, V, F, V 

b) F, V, F, V, V, V 

c) V, V, V, V, V, F 

d) V, V, V, F, F, V 

e) V, V, F, V, V, V 
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19 - Linguagem que não se utiliza do vocábulo, das palavras para se comunicar. O objetivo, neste 

caso, não é de expor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando, mas se utilizar de 

outros meios comunicativos, como: placas, figuras, gestos, objetos, cores, ou seja, dos signos visuais. 

Assinale a alternativa que denomina esse tipo de linguagem. 

a) Nonsense 

b) Análoga 

c) Especulativa  

d) Não natural 

e) Não verbal 

20 - Lewis Carroll (1832-1898) nascido em Daresbury, Inglaterra, era filho de um clérigo de 

província e estudou no Christ College, em Oxford, recebendo o diploma de matemático em 1845. 

Permaneceu em Oxford até 1881, trabalhando como professor e conferencista. 

Em 1951, passou a dedicar-se a desenhar e fotografar crianças e passava a maior parte de suas horas 

livres em companhia das mesmas. 

Assinale a alternativa com o livro que o consagrou, onde, ao criar os personagens, baseou-se em 

pessoas da sociedade e da aristocracia da Inglaterra.  

a) Alice no País das Maravilhas 

b) O Jardim Secreto 

c) O Trono Encantado 

d) Vida de Princesa 

e) O Sapo Encantado 

21 - “O Patinho Feio”, “O Soldadinho de Chumbo”, “A Pequena Sereia”, “A Roupa Nova do Rei”, 

“A Princesa e a Ervilha”, fazem parte da obra produzida por: 

a) George Stromsen 

b) Marcus Alexander  

c) Hans Christian Andersen 

d) Charles Milles Danton 

e) Pierre Normandie 

22 - Assinale V para Verdadeiro ou F para Falso. 

(    ) Na Europa, a literatura infantil nasce a partir de transformações sociais e de uma nova 

concepção de criança, o que levou ao surgimento de uma literatura específica para esse público.  

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 12/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

 

13 
 

(    ) No Brasil, a literatura infantil chega mais tarde, inicialmente com adaptações de textos europeus. 

(    ) A transformação da literatura popular em infantil, por Normandie, era regida por princípios não 

educativos. 

(    ) A origem da literatura infantil conta com os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, que, no século 

XIX, realizaram uma coleta de contos, na Alemanha. 

(    ) No Brasil, apenas se pode falar em literatura infantil, após a implantação da Imprensa Régia, em 

1808, com a chegada de D. João VI ao país. 

Assinale a alternativa com a ordem correta: 

a) V, V, F, F, F 

b) V, V, F, V, V 

c) F, V, F, V, V 

d) V, V, F, V, F 

e) F, V, F, V, F 

23 - Buscando a definição de quais conteúdos ensinar e do que é desejado que os estudantes saibam, 

o Ministério da Educação (MEC) convocou pesquisadores, formadores de professores e 

representantes de associações como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime) e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), para criar 

um descritivo de conteúdos e saberes necessários para cada ano e segmento da Educação Básica.  

Assinale a alternativa com o nome dado a este documento. 

a) Base Nacional Comum Curricular 

b) Banco de Dados de Conteúdos e Normas 

c) Parâmetros de Disciplinas 

d) Plano Nacional de direção 

e) Portal de Conteúdos Exclusivos 

24 - Com base na Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia (2016), o 

significado da avaliação deverá superar as práticas tradicionais, classificatórias e excludentes, 

percebendo a avaliação como parte do processo de mediação da construção do conhecimento. Isso 

implica em acompanhar este percurso com diversos instrumentos que permitam analisar e dialogar 

com o aluno, reencaminhando ações conforme as necessidades e as diferenças individuais.  

Assinale a alternativa que não corresponde a uma ação avaliativa deste sistema. 

a) A avaliação é um processo no qual o erro é tido como diagnóstico, possibilitando substituir a 

lógica da exclusão pela lógica da inclusão;  
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b) A avaliação serve para diagnosticar o desenvolvimento do aluno na sua totalidade, para que 

estes conhecimentos trabalhados subsidiem o sujeito a compreender melhor a realidade, para 

modificá-la;  

c) A avaliação deve ser contínua, permanente e coletiva, visando a busca de instrumentos que 

levem à superação das dificuldades apresentadas pelos alunos e professores na construção de 

novas relações;  

d) A avaliação deve demonstrar o desenvolvimento dos alunos em números, para que se possa 

analisar seu potencial, comparativamente. 

e) A avaliação é compreendida como um instrumento inserido no processo de ensino 

aprendizagem, que trabalhe e atue na zona de desenvolvimento proximal do aluno, 

apontando caminhos para a superação desta, visualizando suas potencialidades. 

25 - A Rede Municipal de Ensino, pelas extensões da Escola Básica Municipal Concórdia, possui 

turmas que funcionam em espaços escolares na área urbana e rural, de acordo com as demandas 

existentes nas diferentes comunidades. A organização curricular contempla o agrupamento de 

disciplinas comuns a escola regular, através de quatro áreas de conhecimento: Ciências Sociais, 

Ciências Naturais e Exatas, Linguagem e Expressão e Diversificadas. 

Assinale a alternativa que não corresponde a uma disciplina da área de conhecimento 

“Diversificadas”. 

a)  Expressão Corporal 

b)  Esportes Coletivos  

c)  Estudos Trabalhistas 

d)  Literatura Dramatizada 

e)  Expressão Oral 

 


