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QUESTÃO 30  
Compete ao Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, no exercício de suas 
atividades, em âmbito federal ou estadual nos 
estritos termos do art. 64, da Lei nº 7.210/84, 
exceto: 
 

a. estimular e promover a pesquisa 
criminológica. 

b. estabelecer os critérios para a elaboração 
da estatística criminal. 

c. acompanhar a fiel aplicação das normas 
de execução penal em todo o Território 
Nacional. 

d. elaborar programa nacional penitenciário 
de formação e aperfeiçoamento do 
servidor. 

e. propor diretrizes da política criminal 

quanto à prevenção do delito, 
administração da Justiça Criminal e 
execução das penas e medidas de 
segurança.

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

  

QUESTÃO
 

31
  

O sentido do termo educação no Artigo 1º da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9.394/96 compreende

 
alguns processos.

 
 

I.
 

Os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar e na 
convivência humana.

 

II.
 

Os processos formativos que se 
desenvolvem no trabalho e nas 
instituições de ensino e de pesquisa.

 III.
 

Os processos formativos que se 
desenvolvem nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil.

 IV.
 

Os processos formativos
 

que se 
desenvolvem nas manifestações 
culturais.

 
 Com base nesses

 
processos, assinale a 

alternativa correta.
 

 a.
 

Apenas I e II estão corretos.
 

b. 
Apenas II e IV estão corretos. 

c. 
Apenas III e IV estão corretos.  

d. Apenas I, II e III estão corretos. 
e. Todos estão corretos.  
 
QUESTÃO 32  
Na obra Pedagogia do Oprimido, o educador 
Paulo Freire critica a pedagogia da classe 
dominante e propõe uma pedagogia dialógica e 
emancipatória. 
 

Nessa perspectiva, como é chamada a 
Pedagogia da classe dominante? 
 

a. Progressista. 
b. Bancária. 
c. Tecnicista. 
d. Renovada.  
e. Libertadora. 
 
QUESTÃO 33  
O Artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394/96 estabelece que 
as normas da gestão democrática do ensino 
público serão definidas de acordo com as 
peculiaridades dos sistemas de ensino e com 
base em vários princípios.  

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente os princípios referidos na Lei.  

a. Participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola e a participação das 
comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes.

 

b.
 Participação da comunidade escolar em 

conselhos escolares e em trabalhos com 
pequenas reformas e reparos na escola. 

 

c.
 

Participação apenas dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola.

 

d.
 

Autonomia da escola para elaborar seu 
projeto pedagógico, independente da 
comunidade.

 

e.
 

Participação da comunidade escolar
 

apenas
 
na eleição de diretores.

 

Analise os itens.
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QUESTÃO
 

34
  Para o educador Paulo Freire, a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) deve considerar o 
alfabetizando como:

 
 a.

 
objeto do saber escolar, no âmbito de uma 
proposta pedagógica pautada em relações 
individuais, característica da sociedade 
capitalista.

 b.
 

sujeito social determinado, constituído a 
partir de relações harmoniosas, 
característica da sociedade globalizada. 

c. 
indivíduo marcado pelas relações 
produtivas de cooperação e solidariedade, 
característica do modo de produção 
material e cultural, da sociedade 
burguesa. 

d. sujeito de seu saber, no âmbito de uma 
proposta pedagógica pautada em relações 
dialógicas de cooperação e solidariedade, 
constituindo-se em uma opção política de 
ação e política educacional. 

e. sujeito do saber produzido socialmente, 
no âmbito de uma proposta pedagógica 
pautada no conhecimento técnico-
científico e cultural. 

 
QUESTÃO 35  
A Constituição Federal de 1988 estabelece, no 
Artigo 211, alterado pela Emenda 
Constitucional nº 14/96, que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão, em regime de colaboração, seus 
sistemas de ensino. 
 

Com base nesse dispositivo constitucional, os 
Estados atuarão prioritariamente: 
 

a. no ensino médio, fundamental e na 
educação infantil.  

b. na educação infantil e no ensino médio. 

c. no ensino fundamental e na educação 
infantil. 

d. no ensino fundamental e no ensino médio. 

e. na educação de jovens e adultos e na 
educação profissional. 

 

QUESTÃO 36  

No campo da educação, o termo currículo é 
historicamente definido. Sobre o assunto, analise 
 

I.
 

Um conjunto de matérias a serem 
ensinadas.

 

II.
 

Um conjunto de experiências que os 
estudantes desenvolvem sob a tutela da 
escola.

 

III.
 

Uma seleção de conhecimentos 
extraídos de uma cultura mais ampla.

 

IV.
 

Intento de comunicar os princípios 
essenciais de uma proposta educativa.

 

De acordo com as definições, assinale a 
alternativa correta. 

 
 a.

 
Apenas I está correta.

 b.
 

Apenas II e III estão corretas.
 

c.
 

Apenas II e IV estão corretas. 
 

d.
 

Apenas I, II e IV estão corretas.
 

e.
 

Todas estão corretas.
 

 
QUESTÃO

 
37

  O Artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394/96 possibilita a 
flexibilização na organização dos tempos 
escolares. 
 De acordo com esse dispositivo legal, a 
educação básica poderá organizar-se: 
 

a. em alternância regular de períodos de 
estudos, somente para alunos do campo.  

b. por forma diversa, sempre que o interesse 
da escola assim o recomendar. 

c. em séries anuais, períodos semestrais, 
ciclos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não seriados, com base 
na idade, na competência e em outros 
critérios. 

d. em períodos anuais, semestrais, com 
base na idade e somente para alunos 
matriculados no início do ano letivo.  

e. em ciclos, grupos não seriados, de acordo 
com a capacidade de cada um, 
independente das peculiaridades locais.   

 
QUESTÃO 38  
Segundo Libâneo (2001), uma das maneiras de 
conceber a gestão centrada na escola 
fundamenta-se na perspectiva sócio-crítica. 
 

I. Um espaço de formação, construído 
pelas políticas curriculares. 

II. Um ambiente educativo, como espaço 
de formação, construído pelos seus 
componentes. 

III. Um lugar em que a direção e a 
coordenação pedagógica decidem sobre 
a formação de professores e alunos. 

IV.  Um lugar em que os profissionais 
podem decidir sobre seu trabalho e 
aprender mais sobre sua profissão.  

Com base nessas definições, assinale a 
alternativa

 
correta.

 
 

a.
 Apenas I está correta.

 

b.
 

Apenas II e III estão corretas.
 

c.
 

Apenas II e IV estão corretas. 
 

d.
 

Apenas I, II e IV estão corretas.
 

e.
 

Todas estão corretas.
 

as afirmativas.

Analise as afirmativas que tratam desta concepção.
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QUESTÃO
 

39
  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/96, quanto ao sistema 
público de ensino, estabelece que sua oferta é 
de responsabilidade de alguma(s) esfera(s).

 
 I.

 
Dos estados.

 II.
 

Da União.
 III.

 
Dos municípios. 

 IV.
 

Dos estados e municípios.
 

 Com base nas esferas elencadas, assinale a 
alternativa correta.

 
 a.

 
Apenas I está correta.

 
b.

 
Apenas II e III estão corretas.

 
c. 

Apenas II e IV estão corretas.  
d. 

Apenas I, II e IV estão corretas. 
e. Todas estão corretas.  
 
QUESTÃO 40  
Considerando o conjunto de instrumentos legais 
em vigor no Brasil, especialmente a partir da 
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394/96, que tratam da 
educação superior no país, é correto afirmar 
que as instituições de Ensino Superior 
brasileiras classificam-se em: 
 

a. universidades, centros universitários, 
faculdades integradas, faculdades, 
institutos superiores ou escolas superiores 
e institutos superiores de educação. 

b. universidades, centros universitários, 
faculdades integradas, faculdades, 
institutos superiores ou escolas 
superiores. 

c. universidades, centros universitários, 
faculdades, institutos superiores ou 
escolas superiores e institutos superiores 
de educação. 

d. universidades, faculdades integradas, 
faculdades, institutos superiores ou 
escolas superiores e institutos superiores 
de educação. 

e. universidades, faculdades, institutos 
superiores ou escolas superiores e 
institutos superiores de educação.

 
 

QUESTÃO
 

41
  

O planejamento rigoroso e o plano de ensino 
bem elaborado constituem-se em elementos 
importantes para o sucesso da prática 
educativa escolar. 

 
 

Assinale
 

a alternativa que apresenta 
corretamente três elementos básicos do plano 
de ensino.

 
 

a.
 

Introdução, desenvolvimento e conclusão.
 

b.
 

Introdução, conteúdo e objetivos.
 

c.
 

Conteúdo, objetivos e conclusão.
 d.

 
Objetivos, conteúdos e metodologia.

 e.
 

Apresentação, conteúdo e metodologia.
 

 QUESTÃO
 

42
  O documento Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, 
aprovado em 2001, estabelece que sejam 
considerados educandos com necessidades 
especiais os que, durante o processo 
educacional, apresentarem algumas 
características que demandam atendimento 
educacional especial. 

 
 Em relação ao atendimento educacional 
especial, os sistemas de ensino deverão 
assegurar, dentre outros, alguns fatores.  
 I. Currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específica, 
para atender às suas necessidades. 

II. Aceleração da aprendizagem com vistas 
ao acompanhamento do aluno do ensino 
regular.  

III. Educação especial para o trabalho, 
visando a sua efetiva integração na vida 
em sociedade. 

IV.  Acesso igualitário aos benefícios dos 
programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do 
ensino regular. 

 

Com base nas afirmativas, assinale a 
alternativa correta. 
 

a. Apenas I e IV estão corretas. 

b. Apenas II e III estão corretas. 

c. Apenas III e IV estão corretas. 

d. Apenas I, III e IV estão corretas. 

e. Todas estão corretas.  
 

QUESTÃO 43  

Com as alterações da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional nº 9.394/96, impostas 
especialmente pela Lei nº 11.114, de 16 de 
maio de 2005, e pela Lei nº 11.274, de 6 de 
fevereiro de 2006, o ensino fundamental passou 
a ter a duração de 9 anos. 

 
 

Considerando essa alteração, é correto
 
afirmar 

que o ensino fundamental obrigatório, gratuito 
na escola pública, inicia-se:

 
 

a.
 

aos seis anos e sete meses de idade.
 

b.
 

aos seis anos de idade.
 

c.
 

aos sete anos
 
de idade. 

 

d.
 

aos cinco anos de idade. 
 

e.
 

aos três
 
anos de idade.

 
 
 






R
eg

: 0000514

QUESTÃO
 

44
  A integração curricular entre o ensino médio e o 

ensino técnico foi alterada pelo Decreto 
2.208/97, que pode ser considerado como parte 
de um conjunto de iniciativas que pretendem 
atender às transformações operadas no 
processo de globalização da Economia Mundial. 

 
 Assinale a alternativa correta que apresenta o 
objetivo

 
do Decreto.

  
 a.

 
Promover a articulação entre o ensino 
médio e o ensino técnico, exigida pelo 
mundo do trabalho.  

b. 
Expandir as matrículas no ensino técnico, 
com foco na formação de mão de obra 
para o mercado de trabalho, diminuindo o 
custo deste tipo de formação. 

c. Reduzir as matrículas no ensino técnico, 
com foco na racionalização de recursos, 
com vistas à eficiência e à produtividade 
do sistema educativo. 

d. Formar mão de obra para o mercado de 
trabalho com foco na formação 
humanística. 

e. Possibilitar a integração do ensino técnico 
com a Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). 

 
QUESTÃO 45  
Em 1983 foi publicada a primeira edição do livro 
Escola e Democracia, de Dermeval Saviani. 
Nesta obra, o autor apresenta uma 
classificação das teorias da educação. 
 

Com base nessa obra, assinale a alternativa 
que apresenta corretamente as chamadas 
teorias não críticas. 
 

a. Pedagogia Tradicional, Pedagogia Diretiva 
e Pedagogia Tecnicista.  

b. Pedagogia Tradicional, Pedagogia Nova e 
Pedagogia Construtivista. 

c. Pedagogia Tradicional, Pedagogia Nova e 
Pedagogia de Projetos. 

d. Pedagogia Tradicional, Pedagogia Nova e 
Pedagogia Não Diretiva. 

e. Pedagogia Tradicional, Pedagogia Nova e 
Pedagogia Tecnicista.  

 

QUESTÃO
 

46
  

Libâneo (1990) apresenta uma classificação 
das tendências pedagógicas na prática escolar 
em dois grupos.

 
 

Assinale
 

a alternativa que apresenta
 

corretamente
 

as tendências pedagógicas
 

progressistas.
 

 

a.
 

Libertadora, Crítico-social dos Conteúdos 
e Renovada.

 

b.
 

Libertadora, Libertária e Crítica.
 

c.
 

Libertadora, Libertária e Crítico-social dos 
Conteúdos.

 d.
 

Libertadora, Libertária e Histórico-crítica.
 e.

 
Libertária, Histórico-crítica e Crítico-social 
dos Conteúdos.

 
 QUESTÃO

 
47

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394/96, em seu Artigo 24, 
estabelece os critérios para verificação do 
rendimento escolar.

 
 I. Avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência 
dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos e dos resultados ao longo 
do período sobre os de eventuais provas 
finais. 

II. Possibilidade de avanço nos cursos e 
nas séries independente de verificação 
do aprendizado. 

III. Possibilidade de aceleração de estudos 
para alunos com atraso escolar. 

IV.  Aproveitamento de estudos concluídos 
com êxito. 

 

Com base nos critérios, assinale a alternativa 
correta. 
 

a. Apenas I e IV estão corretos. 
b. Apenas II e III estão corretos. 
c. Apenas III e IV estão corretos. 
d. Apenas I, III e IV estão corretos. 
e. Todos estão corretos.  
 
QUESTÃO 48  
Na obra Coordenação do Trabalho Pedagógico: 
do projeto político-pedagógico ao cotidiano da 
sala de aula, Vasconcellos (2006) apresenta um 
interessante resgate do conceito e da finalidade 
do Projeto Político-Pedagógico. 
A partir da análise desse conceito, observe 
algumas características do Projeto Político-
Pedagógico.  

I. É o plano global da instituição. 

II. É apenas um documento exigido pelas 
políticas educacionais. 

III. É um importante caminho para a 
construção da identidade da instituição 
escolar.

 

IV.
 

É um instrumento teórico-metodológico 
para a transformação da vida 
profissional.

 
 

Com base nas características, assinale a 
alternativa correta.

 
 

a.
 

Apenas I e III
 
estão corretas.

 

b.
 

Apenas II e III estão corretas.
 

c.
 

Apenas III está correta.
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d.
 

Apenas I, III e IV estão corretas.
 e.

 
Todas estão corretas.

 
 QUESTÃO

 
49

  Gadotti (1998) aponta Louis Althusser, P ierre 
Bourdieu, Jean Claude Passeron, Claude 
Baudelot e Roger Establet como autores de 
uma crítica radical à educação e à escola. E, 
também afirma que esses autores são 
chamados, com frequência, de crítico-
reprodutivistas.

 
 Assinale a alternativa que apresenta o motivo 
principal pelo qual esses autores recebem essa 
denominação. 
 

a. Esses autores fundamentam a sua crítica 
na teoria da reprodução humana. 

b. As obras desses autores reproduzem na 
escola e na educação a estrutura social 
capitalista. 

c. As obras desses autores demonstram. 
sobretudo. o quanto a educação reproduz 
a sociedade. 

d. Esses autores defendem uma escola 
reprodutora das desigualdades sociais. 

e. Esses autores acreditam na educação que 
reproduz a sociedade de classes. 

 
QUESTÃO 50  
Segundo Vasconcellos (2006), na perspectiva 
do planejamento participativo, a estrutura 
básica da elaboração do Projeto Político-
Pedagógico é composta de três elementos.  
 

I. Marco referencial, diagnóstico e 
programação. 

II. Introdução, justificativa e plano de ação 
III. Marco filosófico, diagnóstico e proposta de 

ação. 
IV.  Marco utópico, diagnóstico e plano de 

ação.  

Com base nesses elementos, assinale a 
alternativa correta.  

a. Apenas I está correto. 

b. Apenas II e III estão corretos. 

c. Apenas II e IV estão corretos.  

d.
 Apenas I, II e IV estão corretos.

 

e.
 Todos estão corretos.

 
 

QUESTÃO
 

51
  

O Exame Nacional de Cursos, o chamado 
Provão,

 
foi criado pela Lei nº 9.131/95 e 

substituído, em 2004, pelo Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 
instituído pela Lei nº 10.861/2004.   
 
 

a.
 

apenas o desempenho acadêmico dos 
estudantes, dos cursos e do corpo 
docente. 

 b.
 

as instituições, o currículo dos cursos, 
exceto o desempenho acadêmico dos 
estudantes, pois essa avaliação é 
realizada em cada disciplina. 

 c.
 

as instituições, o processo de escolha dos 
dirigentes universitários e o desempenho 
profissional dos docentes.

 
d.

 
os cursos, o desempenho dos dirigentes 
universitários e as ações do próprio 
Conselho Nacional de Educação. 

e. 
as instituições, os cursos e o desempenho 
acadêmico dos estudantes.  

 
QUESTÃO 52  
Em sentido amplo, de acordo com Vasconcellos 
(2006, p. 18-19), todo processo de 
planejamento rigoroso e comprometido com a 
transformação deve contemplar cinco 
dimensões básicas, que podem, inclusive, 
aparecer com diferentes denominações. 
 

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente três dimensões do planejamento. 
 

a. Introdução, objetivo e metodologia. 
b. Identificação, objetivo e metodologia. 
c. Dados, objetivo e conclusão. 
d. Objetivo, metodologia e orientação para a 

ação. 
e. Dados, objetivo e orientação para a ação. 
 
QUESTÃO 53  
A autonomia é um dos elementos da gestão 
democrática da escola pública brasileira. 
Segundo Veiga (1998), a autonomia na 
instituição educacional compreende quatro 
dimensões articuladas entre si. 
 

Seguindo o pensamento dessa autora, assinale 
a alternativa que apresenta essas quatro 
dimensões.  

a. Administrativa, política, pedagógica e 
financeira. 

b. Administrativa, pedagógica, política e 
didática. 

c.
 Administrativa, jurídica, pedagógica e 

financeira.
 

d.
 Pedagógica, didática, administrativa e 

avaliativa.
 

e.
 

Administrativa, política, financeira e 
patrimonial.

 
 

QUESTÃO
 

54
  

Segundo Gadotti (1998), Pierre Bourdieu
 

e 
Jean Claude Passeron desenvolveram a "teoria 
da escola enquanto violência simbólica".

 
 

Nesse sentido, é correto afirmar que o Sinaes avalia:
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Na perspectiva desses autores, analise o que 
segue.

 
 I.

 
Toda ação pedagógica é objetivamente 
uma violência simbólica.

 II.
 

Existem na verdade duas redes 
escolares: a secundária superior e a 
primária profissional.

 III.
 

A ação pedagógica tende à reprodução 
cultural e social simultaneamente.

 IV.
 

Na escola a cultura burguesa constitui a 
norma.

 
 Com base na análise, assinale a alternativa 
correta. 
 a. 

Apenas I e IV estão corretas. 
b. Apenas II e III estão corretas. 
c. Apenas III e IV estão corretas. 
d. Apenas I, III e IV estão corretas. 
e. Todas estão corretas.  
 
QUESTÃO 55  
Entre as tendências pedagógicas, apresentadas 
por Libâneo (1990), encontra-se a tendência 
tecnicista. 
 

De acordo com o pensamento desse autor, 
assinale a alternativa que apresenta a 
afirmação correta sobre essa tendência 
pedagógica. 
 

a. A tendência pedagógica tecnicista é uma 
tendência liberal. 

b. Na tendência tecnicista os conteúdos são 
trabalhados a partir de temas geradores. 

c. O professor tecnicista atua como 
mediador da aprendizagem do aluno. 

d. A avaliação diagnóstica é característica da 
tendência tecnicista. 

e. O papel da escola na tendência tecnicista 
é a difusão dos conteúdos culturais. 

 

QUESTÃO 56  

Há uma variedade de formas de utilização do 
computador como um recurso didático (Oliveira, 
2002).  

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente

 
formas universalizadas de 

utilização do computador na escola.
 

 

a.
 

Instrução programada, simulações, 
aprendizagem por descoberta e pacotes 
aplicativos.

 

b.
 

Simulações, aprendizagem por 
descoberta, programação, instrução 
programada e planilhas eletrônicas.

 

c.
 

Instrução programada, simulações, 
aprendizagem por descoberta e textos 
digitais.

 
 

d.
 

Instrução programada, simulações, 
endereços eletrônicos e aprendizagem por 
descoberta.

 e.
 

Simulações, instrução programada, textos 
digitais e salas de conversação.

 
 QUESTÃO

 
57

  A partir da perspectiva do planejamento 
participativo, são finalidades do Projeto Político-
pedagógico, dentre outras.

 
 I.

 
Ser um instrumento de transformação 
da realidade e resgatar a potência da 
coletividade.

 II. Ser um canal de participação efetiva. 
III. Superar as práticas individualistas e 

democráticas de planejamento. 
IV.  Fortalecer o grupo para enfrentar 

conflitos, contradições e pressões, 
avançando na autonomia e na 
criatividade. 

 

Com base nas finalidades, assinale a 
alternativa correta. 
 

a. Apenas I e IV estão corretas. 
b. Apenas II e III estão corretas. 
c. Apenas III e IV estão corretas. 
d. Apenas I, II e IV estão corretas. 
e. Todas estão corretas.  
 
QUESTÃO 58  
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394/96 estabelece, no Artigo 2º, 
onze princípios para a oferta do ensino no País. 
Entre esses princípios estão os seguintes. 
 

I. Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola e valorização da 
experiência extra-escolar. 

II. Pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas e garantia de padrão de 
qualidade. 

III. Respeito à liberdade e apreço à 
tolerância e gestão democrática do 
ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino. 

IV.
 

Vinculação entre a educação escolar, o 
trabalho e as práticas sociais.

 
 

Com base nos princípios, assinale a alternativa 
correta.

 
 

a.
 

Apenas I e III estão corretos.
 

b.
 

Apenas II e III estão corretos.
 

c.
 

Apenas I, II e IV estão corretos. 
 

d.
 

Apenas II e IV estão corretos.
 

e.
 

Todos estão corretos.
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A avaliação, articulada com o planejamento e 
com a execução, é parte integrante do processo 
ensino/aprendizagem.  
 

Sobre a avaliação da aprendizagem, analise as 
afirmações. 
 

I. Tenta recolher informações sobre o 
progresso dos alunos em direção à meta 
estabelecida. 

II. Descreve que conhecimentos, atitudes ou 
aptidões os alunos adquiriram. 

III. Estabelece antecipadamente a 
classificação dos alunos. 

IV. Proporciona apoio ao processo de ensino, 
contribuindo para a obtenção de produtos 
ou resultados da aprendizagem. 

 

Com base nas afirmações, assinale a 
alternativa correta. 
 

a. Apenas I e III estão corretas. 
b. Apenas II e III estão corretas. 
c. Apenas I, II e IV estão corretas.  
d. Apenas II e IV estão corretas. 
e. Todas estão corretas.  
 
QUESTÃO 60  
A Avaliação de Alfabetização "Provinha Brasil", 
foi instituída por meio da Portaria nº10, de 
24/04/2007. 
São considerados objetivos da Provinha Brasil, 
dentre outros. 
 

I. Avaliar o nível de alfabetização dos 
educandos nos anos iniciais do ensino 
fundamental. 

II. Oferecer às redes de ensino, um 
resultado da qualidade do ensino, 
prevenindo o diagnóstico tardio das 
dificuldades de aprendizagem. 

III. Concorrer para a melhoria da qualidade 
de ensino e redução das desigualdades, 
em consonância com as metas e 
políticas estabelecidas pelas diretrizes 
da educação nacional. 

IV. Avaliar o nível de aprendizagem dos 
educandos ao final da primeira e da 
segunda etapas do ensino fundamental. 

 

Com base nos objetivos, assinale a alternativa 
correta. 
 

a. Apenas I e III estão corretos. 
b. Apenas I, II e III estão corretos. 
c. Apenas I e II estão corretos. 
d. Apenas III e IV estão corretos. 
e. Todos estão corretos.  
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