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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
este CADERNO DE PROVAS contém, 10(dez) questões de Português, 10

(dez) questões de Matemática, e 20 (vinte) questões Específicas para o
cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, sem repetição ou falha.

b)
1(um) CARTÃO RESPOSTA.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após
1(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta prova é de 4(quatro) horas, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Setembro/2014
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Língua Portuguesa

Texto para as questões 1, 2 e 3:

LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA

“A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre
um lenço dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos,
depois de escrever no quadro-negro. Paninho bordado com flores, pássaros,
borboletas. Ela passava o exercício e, de mesa em mesa, ia corrigindo. Um cheiro de
limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra, como era bem desenhada,
amarradinha uma na outra!
(...)
Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de
aprender primeiro, para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e
aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase
parado, esperando a vez de responder “presente”. Cada um se levantava, em ordem
alfabética e, com voz alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha
azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da mãe e o
pedaço do pai. Queria ter mais nome, pra ela me chamar por mais tempo.
O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando os
mistérios. E, se economizava o quadro, para caber todo o ponto, nós também
aproveitávamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas.
Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o
aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim,
a nota baixa não trazia tanta tristeza.
(...)
Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno, e não só lia os poemas,
mas escrevia fundo em nossos pensamentos as idéias mais eternas. Ninguém
suspirava, com medo da poesia ir embora: Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga
Peixoto e “Toc, toc, tamanquinhos”. Outras vezes declamava poemas de um poeta
chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas a professora não falava de onde vinha
nem onde tinha nascido. E a poesia ficava mais indecifrável.”
(Bartolomeu Campos de Queirós)

1. De acordo com o texto, o autor está fazendo a descrição de:
A) uma professora.
B) uma sala de aula.
C) uma escola.
D) aulas de poesia.
E) um poeta anônimo.
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2. Para o autor, o silêncio na hora da chamada demonstrava:
A ) vontade de estudar poesia.
B) obediência às regras da escola.
C) medo de ser punido.
D) orgulho de saber o alfabeto.
E) respeito pela professora.
3. Observe: “Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza”. Nessa frase, a palavra
“assim” tem sentido de:
A) explicação.
B) consequência.
C) conclusão.
D) tempo.
E) educação.

Texto para a questão 4:

(www.google.com.br)
4. Nas tirinhas de Chico Bento, o seu modo de falar é um retrato da linguagem:
A) literária.
B) caipira.
C) culta.
D) gíria.
E) técnica.
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5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas:
A) proteína - máquina - bambú.
B) naturêza - poluído - colégio.
C) conteúdo - petróleo - querosêne.
D) crisântemo - substância - maracujá.
E) política - senadôr - eleitôr.
6. De acordo com a Nova Ortografia, qual das palavras abaixo deve ser escrita sem o
acento gráfico:
A) herói.
B) assembléia.
C) têm (verbo, 3ª pessoa do plural).
D) detém (verbo, 3ª pessoa do singular).
E) pôde (verbo, 3ª pessoa do singular, Pretérito Perfeito do Indicativo).
7. Em qual das alternativas abaixo o uso do acento indicativo de crase está
corretamente empregado?
A) Entrada proibida à menores de 18 anos.
B) Respeite à sinalização.
C)Tráfego proibido à bicicletas.
D) Obras à 100 metros.
E) Obedeça à sinalização.
8. A colocação do pronome oblíquo átono deve obedecer às regras da língua culta e
da eufonia (bom som). Assinale a alternativa que está coerente com essas regras.
A) Ele já me tinha dado um grande susto naquela noite.
B) Em se tratando-se de esporte, ele prefere o futebol.
C) Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia até a igreja.
D) Não foi trabalhar, porque não foram oferecidas-lhes as informações salariais.
E) Convido-o a fazere-lhes as devidas observações.
9. Quanto à sintaxe de concordância verbo-nominal, assinale a frase que obedece
aos preceitos da língua culta escrita:
A) Bateu três horas no relógio da matriz.
B) Fazem mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada.
C) Na ocasião do centenário do município, bem menas pessoas participaram das
comemorações.
D) Havia muitos candidatos esperando chegar o dia da prova.
E) Anexo ao orçamento solicitado, seguem as fotos para análise e
encaminhamentos.
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10. Qual das modalidades de texto abaixo NÃO se encaixa no formato da redação
oficial:
A) Dissertação.
B) Requerimento.
C) Ofício.
D) Memorando.
E) Circular.
_______________________________________________________________________

Matemática

11. Considere as afirmações:
(
(
(

) Todo número real elevado ao expoente 0 (zero) é igual a igual a 1(um).
) (3%)2 = 0,09%
) 0,9999... = 1

Assinale a alternativa correta:
A) F – V – V;
B) V – F – F;
C) V – F – V;
D) F – F – F;
E) V – V – V.
12. Com base nas alternativas:
I)
II)
III)
IV) A

metade de

é

Determine a quantidade de alternativas CORRETAS:
A) 3

B) 0

C) 1

D) 2
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E) 4

13. Assinale a afirmativa INCORRETA:
A) O conjunto dos números irracionais e também conhecido como o conjunto dos
números que NÃO pode ser representado na forma fracionária.
B) Os números inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas são números
racionais.
C ) Todo número real elevado a um expoente par é sempre um número real não
negativo.
D) Para cada dízima periódica existe uma fração geratriz.
E) considere e dois números naturais, então
e
é também um
número natural.
14. Com base no conjunto dos números reais e suas operações, assinale a afirmativa
CORRETA:

5 = 0,555
9
B) Considere e números reais, então
A)

C) Para todo

,

.

.

D)
E)
15. D. Maria, sentindo algumas dores, consultou com o Dr. “Cura tudo”. O Dr.
receitou um tratamento de 15 dias, com os medicamentos A, B e C. O medicamento
A deve ser ingerido de 4 em 4 horas, o medicamento B a cada 5 horas e o
medicamento C a cada 6 horas. Se D. Maria, iniciou o tratamento tomando os três
medicamentos simultaneamente, então o número de vezes que ela tomará os três
medicamentos juntos durante o tratamento será de:
A) 4 vezes;
B) 7 vezes;
C) 5 vezes;
D) 6 vezes;
E) 9 vezes.
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16. O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, respectivamente, entre os
números 12 e 18 é:
A) 36 e 6;
B) 6 e 36;
C) 216 e 2;
D) 216 e 6;
E) 36 e 2.
17. Assinale a alternativa que representa o número

.

A)
B)
C)
D)
E)
18. Na fábrica de suco “Tudo de Bom”, três torneiras, de mesma vazão, abertas
simultaneamente enchem um tanque em 150 minutos. Em quanto tempo, pode-se
encher o mesmo tanque, se abrirmos cinco torneiras, todas de mesma vazão às
anteriores.
A) 250 min;
B) 1h e 30 min;
C) 2 horas;
D) 100 minutos;
E) 2,5 horas;
19. Em uma determinada classe do Colégio “Estudar é bom d+”, apenas

dos

estudantes ficaram em exame final na disciplina de Matemática. Sabendo que a
classe é composta por 48 estudantes, determine a quantidade de alunos que
aprovaram sem a necessidade de exame final.
A) 12 estudantes;
B) 18 estudantes;
C) 20 estudantes;
D) 30 estudantes;
E) 40 estudantes.
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20. Na cidade histórica “Dom Pedro e Carlota Joaquina”, a construção da igreja está
datada no ano de MDCCXLIV. Sendo assim, neste ano de 2014, a igreja está
completando quantos anos?
A) 230
B) 248
C) 270
D) 198
E) 176
_______________________________________________________________________

Específicas:

21. Em relação ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, de acordo com
o Art. 53 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente,1990), “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” De
acordo com este artigo, qual dos direitos NÃO está de acordo com o ECA?
A) Direito de organização e participação em entidades estudantis.
B) Direito de questionar as normas que foram definidas por todos os envolvidos
no cotidiano escolar.
C) Direito de ser respeitado por seus educadores.
D) Direito à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
E) Direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, desde que
não interfiram na definição das propostas educacionais.
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22. “A grande dica para ser um bom narrador de contos é ler muito; os livros, as
placas, os gestos, as pessoas, a vida que vai em cada coisa. E não ter pressa: o
contador de histórias tem que ter paixão pela palavra pronunciada e contar a
história pelo prazer de dizer (que é muito diferente de ler uma história, que também
é diferente de explicar uma história!).”
SISTO, Celso. Textos e pretextos sobre a arte de contar histórias (2ª ed. revista e
ampliada). Curitiba, Positivo, 2005. p.19-24
De acordo com o contador de história Celso Sisto, durante a contação, é CORRETO
A) Ler muitos gêneros textuais: livros literários, revistas, jornais, histórias em
quadrinhos, etc.
B) Saber evitar o didatismo e a lição de moral.
C) Pedir silêncio, não deixando as crianças participarem para ouvir melhor.
D) Realizar a contação de forma rápida.
E) Explicar bem a história.
23. As instituições de Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho
coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos. Dessa forma, as
instituições de Educação Infantil precisam assegurar:
I- O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as
histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras.
II- A dignidade da criança como pessoa humana, sendo reconhecida como um ser
incompleto e incapaz
III- O combate ao racismo e à discriminação.
IV - A proteção contra qualquer forma de violência – física ou simbólica – e negligência
no interior da instituição ou praticadas pela família.
De acordo com a descrição, são corretas APENAS:
A) I e II
B) I, III e IV
C) I, II e IV
D) I e III
E) II e IV
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24. A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica e é oferecida em
creches e pré-escolas. Em relação às creches e pré-escolas, é CORRETO afirmar:
A) Constituem-se somente em estabelecimentos educacionais públicos.
B) São espaços institucionais domésticos.
C) Educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade.
D) Instituições que atendem a criança carente.
E) Depósitos de criança, objetivando prestar assistência.
25. Nas creches e pré-escolas, as crianças têm direito a um ambiente aconchegante,
seguro e estimulante. De acordo com este direito, é CORRETO afirmar:
A) O contato entre os bebês e as crianças maiores deve-se ser evitado.
B) É necessário limitar o contato com plantas, evitando-se a estruturação de
canteiros em espaços disponíveis.
C) Os ambientes onde a criança circula devem ser arrumamos com capricho e
criatividade, expondo sempre as decorações confeccionadas pelos professores.
D) As salas devem ser claras, ventiladas e limpas, mantendo fora do alcance das
crianças produtos perigosos.
E) Nos espaços da educação infantil, não deve-se permitir que a criança brinque
com água.
26. Em relação às brincadeiras que são oferecidas na educação Infantil e Ensino
Fundamental, é CORRETO afirmar:
A) As crianças do Ensino Fundamental não devem perder tempo com as
brincadeiras, priorizando o tempo ao estudo.
B) Os professores não devem acatar as brincadeiras propostas pelas crianças
C) Nas creches, os brinquedos estão disponíveis às crianças em todos os
momentos.
D) Para brincar é preciso que os professores orientem as crianças para escolher
seus companheiros e os papéis que irão assumir no interior de um determinado
tema e enredo.
E) Nas brincadeiras deve haver sempre objetivos didáticos em questão.
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27. A educação tem por função criar condições para o desenvolvimento integral de
todas as crianças, considerando, também, as possibilidades de aprendizagem que
apresentam nas diferentes faixas etárias. Para que isso ocorra, faz-se necessário uma
atuação que propicia o desenvolvimento de capacidades envolvendo aquelas de
ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção
social. De acordo com as descrições das capacidades do desenvolvimento abaixo,
todas elas estão corretas, com EXCEÇÃO:
A) As Capacidades de ordem cognitiva estão associadas ao uso do corpo na
expressão das emoções, ao deslocamento com segurança.
B) As capacidades de ordem afetiva estão associadas à construção da autoestima, às atitudes no convívio social, à compreensão de si mesmo e dos
outros.
C) As capacidades de ordem ética estão associadas à possibilidade de construção
de valores que norteiam a ação das crianças.
D) As capacidades de relação interpessoal estão associadas à possibilidade de
estabelecimento de condições para o convívio social.
E) Capacidades de ordem física estão associadas à possibilidade de apropriação e
conhecimento das potencialidades corporais, ao auto conhecimento.
28. O Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração, obrigatório e gratuito, com
duração de 9 (nove) anos, é organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos
iniciais e a dos 4 (quatro) anos finais. Em relação ao Ensino Fundamental, é CORRETO
afirmar:
A) Os objetivos da formação básica, definidos para a Educação Infantil não
devem se prolongar durante os anos iniciais do Ensino Fundamental.
B) No Ensino Fundamental, acolher significa também cuidar e educar.
C) A aprendizagem depende apenas do aumento do tempo de permanência na
Escola, por isso o aumento de oito para nove anos no Ensino fundamental.
D) No Ensino Fundamental, o tempo deve ser destinado à brincadeira deve ser
oferecido apenas durante o recreio.
E) Durante a realização de uma atividade, caso a criança tenha alguma dúvida,
deve ser dada a resposta, objetivando que não se perca tempo pensando.
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29. Acidentes e emergências médicas vão acontecer e a escola deve estar preparada.
Afinal, a saúde e o bem estar das crianças: uma meta para educadores infantis em
parceria com familiares e profissionais de saúde. Em caso de acidentes, todas as
medidas abaixo devem ser seguidas, com EXCEÇÃO:
A) É necessário desapertar a roupa da criança, desamarrar os sapatos e mantê-la
calma.
B) No ato da matrícula, a escola deve pedir que a família preencha - ou, se
necessário, preencher com ela - um formulário sobre o histórico médico do
aluno. A ficha deve conter informações sobre doenças crônicas e alergias e se
há o uso contínuo de medicamentos controlados.
C) É importante também deixar à vista de todos o telefone do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e disponibilizar na escola um kit de
pronto atendimento.
D) É preciso aproximar os curiosos da criança acidentada para que percebam o
que pode ocorrer quando as orientações não são seguidas.
E) Só se pode ministrar medicamentos quando solicitado pelos pais, respeitando
doses e horários estipulados na receita médica.
30. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a
valorização de suas formas de organização é fundamental para efetivação dos
objetivos das instituições. A respeito dessa relação entre as instituições e as famílias,
leia as afirmações abaixo:
I- Visões mais atualizadas sobre a instituição familiar propõem que se aceite a ideia de
que exista um único modelo.
II- Se a família é a primeira instituição social responsável pela efetivação dos direitos
básicos das crianças, cabe às instituições estabelecerem um diálogo aberto com as
famílias, considerando-as como parceiras processo educativo das crianças.
III- Pelo fato de as crianças serem menores, geralmente, na educação Infantil, a troca
de informações com as famílias deve ser diária.
IV- A família deve sentir-se sempre muito bem recebida por todos os funcionários da
escola.
De acordo com a descrição, são corretas APENAS:
A) I, II e IV
B) II e III
C) II e IV
D) I e III
E) II, III e IV
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31. A criança e o adolescente devem receber atendimento preferencial. Em relação a
este atendimento, considere as afirmações abaixo:
I- Primazia de receber proteção e socorro, logo após os idosos.
II- Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
III- Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
IV- Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.
De acordo com a descrição, são corretas APENAS:
A) II e IV
B) I, II e III
C) III e IV
D) I, II e IV
E) II, III e IV

32. De acordo com o ECA, leia os direitos a seguir:
I- Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
II- A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
III-A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento
especializado.
IV- Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente
serão tratados com discrição, envolvendo somente a família da criança.
De acordo com a descrição, são corretas APENAS:
A) II e III
B) I e III
C) II, III e IV
D) I, II e III
E) II e IV
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33. Em relação à educação da criança, é CORRETO afirmar:
A) A educação da criança sempre foi considerada importante.
B) As interações e brincadeiras são consideradas eixos norteadores da educação
com qualidade.
C) A educação da criança pequena não integra o sistema público de saúde.
D) A criança não é considerada cidadã.
E) Sendo pequena e vulnerável, a criança sabe poucas coisas e, por isso, não deve
tomar decisões.
34. A convivência entre os professores e as crianças é fundamental. Pensando a
respeito da vinculação na instituição, avalie a postura dessas professoras:
I- A professora Roberta está sempre no mesmo nível que as crianças e junto delas.
Revela disponibilidade para interagir com o grupo.
II- A professora Maria apenas observa as crianças. Sua postura é de vigia, ela não se
inclui no grupo.
III- A professora Cláudia mantém um contato direto pelo olhar com as crianças e
estabelece um diálogo que as envolve.
IV- A professora Neide olha para as crianças “de cima” e não facilita a criação de um
vínculo de confiança e proximidade.
De acordo com a descrição, são corretas APENAS:
A) I e III
B) I, II e III
C) II e IV
D) I e II
E) III e IV
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35. É necessário que a comunicação valorize as interações e as brincadeiras. Sendo
assim, em relação à comunicação com as crianças, leia as afirmações a seguir. Nas
instituições, a comunicação acontece quando:
I- se conversa com o bebê e ele responde com um gesto, olhar, sorriso.
II- há atividades envolvendo danças e músicas.
III- realiza-se contação de história e a criança a reconta histórias.
IV- a criança brinca sozinha.
De acordo com a descrição, são corretas APENAS:
A) III e IV
B) I e II
C) I , II e III
D) I, II e IV
E) II e IV
36. As manifestações culturais criam sempre oportunidades para brincadeiras. A
diversidade de experiências culturais como teatro, dança, artes plásticas, música,
cinema, etc. favorecem brincadeiras coletivas e dão oportunidades para as crianças
se relacionarem.
Em relação às manifestações culturais, leia as afirmações abaixo:
I- As brincadeiras de roda oportunizam à criança aprender a coordenar movimentos
com o ritmo e as mensagens das cantigas.
II- A dança deve ser trabalhada nas instituições para que se possa apresentá-la
somente nas datas comemorativas e na forma de reproduções de coreografias
prontas.
III- Com o teatro, a criança perde a timidez, amplia os horizontes culturais.
IV- A confecção de brinquedos com materiais simples ou sucatas costumam não
interessar as crianças.
De acordo com a descrição, são corretas APENAS:
A) I e II
B) III e IV
C) II e III
D) II, III e IV
E) I e III
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37. “Ah! Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas,
muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um bom leitor, e ser
leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do
mundo”.
ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil: gostosuras e bobices. 4ª ed. São Paulo: Scipione, 1994.

Nesse sentido, para a formação de um bom leitor, ao contar uma história o
professor deve:
A) usar gestos expressivos, que acrescentem algo ao entendimento da história.
B) contar a história só baseando-se no improviso.
C) andar sem parar, de um lado para o outro, em círculos, etc.
D) narrar como se estivesse declamando, de forma “empolgada” e exagerada.
E) falar ininterruptamente, a fim de obter a atenção das crianças.
38. De acordo com a educação inclusiva, todas as afirmações abaixo são corretas,
com EXCEÇÃO:
A) As escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais
eficazes de combater atitudes discriminatórias.
B) O aluno com necessidades educacionais especiais é de responsabilidade única
do professor auxiliar.
C) As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado não
substituem as atividades realizadas na sala de aula comum.
D) A educação especial deve integrar a proposta pedagógica da escola regular.
E) Do nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado se
expressa por meio de serviços de estimulação precoce, que objetivam otimizar
o processo de desenvolvimento.
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39. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como
pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis,
humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Todos os aspectos
correspondem ao direito à liberdade, com EXCEÇÃO:
I – Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, com ou sem a
permissão dos pais.
II – Manifestar opinião e expressão.
III– Brincar, praticar esportes e divertir-se.
IV – Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação.
De acordo com a descrição, são corretas APENAS:
A) I , II e III
B) I e II
C) I e IV
D) II, III e IV
E) I, II e IV
40. A boa convivência é desejável em qualquer atividade, sendo essencial em família,
no trabalho, nos esportes ou no trânsito e, portanto, deveria ser valorizado
especialmente na Educação. Sendo assim, quais condições contribuem para o melhor
relacionamento entre estudantes, educadores, funcionários, famílias e comunidade?
A) As relações limitam-se a queixas de comportamento e o exercício de
autoridade.
B) Relação de competição entre alunos e de cobrança dos professores e
auxiliares.
C) Valorizar as relações humanas é fundamental para transformar instituições de
ensino em verdadeiras comunidades de aprender.
D) Quando as ideias são divergentes, é preciso brigar pela razão.
E) Respeito às diferentes opiniões, ordenando mudanças.
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