
CONCURSO PÚBLICO/2016 
 

CARGO: Professor 1º ao 5º Ano - Educação Infantil           1 

Cargo: Professor 1º ao 5º Ano - Educação Infantil 

Língua Portuguesa 

Texto para as questões 1 e 2 

“*...+ 

A notícia foi antecipada pela coluna de Mônica 

Bergamo, na Folha, nesta quarta-feira (30). Na manhã 

de ontem, a editora Record anunciou que dará ‘abrigo 

editorial’ ao autor. 

*...+”. 

(Folha de S.Paulo, 31/3/16 – ilustrada C5) 

01) Assinale a opção em que se analisa a classe 

gramatical e a função sintática das palavras 

destacadas no texto, respeitando a ordem em que 

elas ocorrem. 

a) adjunto adverbial e agente da passiva. 

b) agente da passiva e adjunto adverbial. 

c) complemento nominal e adjunto adnominal. 

d) sujeito e agente da passiva. 

e) sujeito e adjunto adverbial. 

02) No segundo período do texto, há uma oração. 

a) subordinada adverbial temporal. 

b) coordenada sindética explicativa. 

c) subordinada adjetiva restritiva.  

d) subordinada substantiva objetiva direta. 

e) subordinada substantiva subjetiva. 

Texto para a questão 3  

“No começo dos anos 1990, na Itália, um grupo de 

magistrados milaneses (o mais popular foi Antonio di 

Pietro) tentou (1) acabar com os esquemas de 

corrupção (antigos e tradicionais) que ligavam (2) 

empresários, financistas e políticos. 

*...+”.  

(Folha de S.Paulo, 31/3/16 – ilustrada C8) 

03) Sobre a flexão dos verbos destacados, analise as 

assertivas abaixo. 

I. Em (1), o verbo poderia ir para o plural. 

II. Em (2), o verbo concorda com “um grupo de 

magistrados”. 

III. Em (1), o verbo concorda com “Antonio di 

Pietro”. 

IV. Em (2), o verbo concorda com “os esquemas de 

corrupção”. 

É correto o que se afirma em: 

a) II e III, apenas. 

b) III, apenas. 

c) II, apenas 

d) I e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

Texto para as questões 4 e 5 

“A primeira análise detalhada da estrutura molecular 

do vírus zika revelou que (1) ele (2) é praticamente 

um sósia do vírus da dengue – mas (3) com algumas 

pequenas diferenças que (4) podem ser cruciais para 

a capacidade que esse vilão microscópico tem de 

invadir as células humanas. 

*...+”. 

(Folha de S.Paulo, 1º/4/16 – saúde B5) 

04) Com relação às palavras destacadas, é correto 

afirmar que: 

a)  (1) – pronome; (2) – pronome; (3) – 

conjunção; (4) – conjunção. 

b) (1) – conjunção; (2) – pronome; (3) – 

conjunção; (4) – pronome. 

c) (1) – pronome; (2) – pronome; (3) – pronome; 

(4) – pronome. 

d) (1) – conjunção; (2) – conjunção; (3) – 

conjunção; (4) – conjunção. 

e) (1) – conjunção; (2) – pronome; (3) – 

conjunção; (4) – conjunção. 

05) O par de palavras em que ocorre o fenômeno da 

derivação sufixal é: 

a)  “algumas” – “pequenas”. 

b) “podem” – “detalhada”. 

c) “microscópico” – “capacidade”. 

d) “detalhada” – “capacidade”. 

e) “vírus” – “diferenças”. 

  

www.castrodigital.com.br



CONCURSO PÚBLICO/2016 
 

CARGO: Professor 1º ao 5º Ano - Educação Infantil           2 

06) Em relação à frase “Fitei-o surpreso”, é correto o 

que se afirma em: 

a) Exerce a função sintática de objeto direto e 

poderia estar proclítico, sem que isso 

caracterizasse impropriedade sintática. 

b) Exerce a função sintática de objeto indireto e 

não poderia, com correção gramatical, ser 

colocado antes do verbo. 

c) Exerce a função sintática de objeto direto de 

“encarei” e, com correção gramatical, não 

poderia ter sido colocado antes do verbo. 

d) Exerce a função sintática de sujeito e foi bem 

colocado enclítico ao verbo. 

e) Não tem função sintática: trata-se de partícula 

expletiva.   

07) A concordância nominal está incorreta em: 

a) É preciso consciência. 

b) É necessário segurança para  viver com 

qualidade. 

c) Mandioca é bom para a saúde 

d) É proibido a permanência de animais. 

e)    Água é bom para rejuvenescer. 

08) Marque a opção em que todas as palavras estão 

grafadas corretamente, 

a) Catalizador – burguesa – uzura  

b) Marquesa – deleitozo – papisa 

c) catequisar – bissetriz - bizar 

d) Fuzível – hesitar –  abalizado 

e) profetizar – baliza - osmose 

Matemática 

09) A média de idade de um grupo de 12 amigos é de 

30 anos. Suas idades estão expressas abaixo com 

a exceção de dois amigos que possuem a mesma 

idade. Qual a idade dos dois amigos que está 

faltando, a moda e a mediana, respectivamente? 

Idades: 30; 32; 30; 28; 26; 28; 30; 28; 40; 28. 

a) 30, 28 e 29. 

b) 29, 30 e 30. 

c) 30, 30 e 30. 

d) 31, 29 e 29. 

e) 30, 29 e 30. 

10) Sabe-se que 9tg2 x = 1 e π/2 ˂ x ˂ π, então a 

expressão M= 
              

              
, vale: 

a) 1/3 

b) 1/9 

c) -3 

d) -1/3 

e) 3  

11) Na figura abaixo ADE é um triângulo equilátero, 

EB = AE/2. Qual é o perímetro aproximado do 

quadrilátero ABCD? (Use √ = 2,2) 

 

a) 86 cm 

b) 90 cm 

c) 110 cm 

d) 115 cm 

e) NRA 

12) João foi a uma loja de roupas e gastou R$ 250,00, 

comprando três camisas de mesmo preço e 2 

calças de mesmo preço, a calça é R$ 25,00 mais 

cara que a camisa. Quanto ele gastaria se 

resolvesse comprar 4 calças e 4 camisas na 

mesma loja? 

a) R$ 320,00 

b) R$ 420,00 

c) R$ 450,00 

d) R$ 510,00 

e) R$ 600,00 
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13) Sabe-se que 30 máquinas, todas de igual 

eficiência, são capazes de produzir 1200 peças em 

40 dias, se operarem 12 horas por dia. Se 60 

máquinas iguais as primeiras operassem 8 horas 

por dia, durante 20 dias, o número de peças 

produzidas seria de: 

a) 1000 peças 

b) 900 peças 

c) 800 peças 

d) 700 peças 

e) 780 peças 

14) João aplicou um capital, a juros simples, à taxa de 

20% a.m. Quantos dias, no mínimo, ele deverá 

ficar aplicado, a fim de que seja possível resgatar 

o quíntuplo dessa quantia aplicada? (considere 1 

mês com 30 dias). 

a) 800 dias  

b) 600 dias 

c) 500 dias 

d) 300 dias 

e) NRA  

15) Três quartos da capacidade de uma cisterna 

equivalem a 10.860 litros. Qual a capacidade total 

dessa cisterna? 

a) 12.390 litros 

b) 13.240 litros 

c) 12.680 litros 

d) 14.480 litros 

e) 15.040 litros 

16) Como bônus de natal, Ronaldo quer dividir R$ 

3.410,00 entre seus três funcionários, André, 

Paulo e Lauro em partes inversamente 

proporcionais a seu tempo de serviço, que são 5 

anos, 3 anos e 2 anos, respectivamente. Sendo 

assim, André, Paulo e Lauro devem receber 

respectivamente: 

 

a) 660, 1100, 1650 

b) 845, 975, 1590 

c) 784, 968, 1658 

d) 799, 1080, 1531 

e) NRA 

Geografia 

17) Um mapa de escala 1:3.000.000 a distância entre 

duas cidades é de 4,5 cm. Dessa forma, a correta 

distância entre essas cidades, na realidade, é: 

a) 250 km 

b) 325 km 

c) 135 km 

d) 300 km 

e) 215 km 

18) Considere as assertivas com referência à 

localização do Brasil 

I. A maior parte do Brasil se encontra no 

hemisfério setentrional.  

II. O território brasileiro localiza-se inteiramente 

no hemisfério ocidental. 

III. O território brasileiro está localizado somente 

na zona tropical. 

IV. A maior parte do território brasileiro se 

encontra no hemisfério meridional. 

V. O Brasil está localizado em sua totalidade, no 

hemisfério oriental. 

Marque a opção correta. 

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

b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

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

d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

e) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão 

corretas. 

19) Observe o mapa a seguir  e analise os itens  com 

referência à regionalização  do Brasil em 

Complexos Regionais  e a divisão regional do IBGE. 

   Regiões - IBGE                           Complexos Regionais 
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I. A regionalização do IBGE considera os limites 

entre os estados. 

II. Norte (IBGE) e Complexo Regional da Amazônia 

ocupam o mesmo espaço. 

III. O norte do estado de Minas Gerais integra o 

complexo regional nordestino porque 

apresenta características ambientais e 

socioeconômicas típicas do semiárido 

nordestino. 

IV. Sul (IBGE) encontram-se no Complexo Regional 

Centro- Sul.  

Marque a opção correta. 

a) Apenas os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas os itens I,  III e IV estão corretos.  

c) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens I  e IV estão corretos. 

e) Apenas os itens III e IV estão incorretos. 

20) Analise as afirmativas sobre os climas do Brasil. 

I. No Brasil, o clima subtropical se caracteriza 

por apresentar a menor amplitude térmica do 

país. Nessa região climática do Brasil são 

comuns as geadas e precipitação de neve. 

II. No interior do nordeste, na região conhecida 

como Polígono das Secas, ocorre o clima 

semiárido, que caracteriza-se por 

temperaturas elevadas e chuvas escassas e 

mal distribuídas. 

III. O Clima Equatorial presente na Amazônia, ao 

norte de Mato Grosso e a oeste do Maranhão 

caracteriza-se por temperaturas médias 

elevadas e amplitude térmica reduzida. 

Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III são incorretas. 

b) Apenas as afirmativas I e II são corretas. 

c) As afirmativas I, II e III são corretas. 

d) Apenas as afirmativas II e III são corretas. 

e) Apenas a afirmativa II é correta. 

21) A hidrografia brasileira ocupa um lugar de 

destaque entre os elementos naturais. O 

destaque nesse sentido é proveniente da 

quantidade e variedade hídrica presente no país.  

Com relação à hidrografia brasileira, marque a 

opção incorreta. 

a) Preponderância de foz  do tipo estuário.  

b) O regime dos rios brasileiros são de 

predominância do tipo pluvial. 

c) Todos os rios brasileiros podem ser 

caracterizados como perenes. 

d) Predominância de rios com tipo de drenagem 

exorreica. 

e) A hidrografia brasileira é rica em rios e pobre 

em lagos. 

22) Analise as proposições sobre o Estado do 

Maranhão. 

I. O estado do Maranhão está dividido em cinco 

mesorregiões. 

II. A Oeste, o Maranhão limita-se com o estado do 

Piauí. 

III. O clima equatorial é predominante na porção 

leste do estado, apresentando altas médias 

pluviométricas e temperaturas elevadas. 

IV. Possui a segunda maior costa litorânea 

brasileira.  

Assinale a opção correta. 

a) Apenas as proposições II e III são falsas. 

b) Apenas a proposição I é verdadeira. 

c) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 

d) As proposições I, II, III e IV são falsas. 

e) Apenas as proposições I e II são verdadeiras. 

23) “É uma vegetação predominante das regiões 

localizadas em elevadas latitudes, cujo clima típico 

é o continental frio e polar, com baixas 

temperaturas, verão curto, inverno longo e 

intensas precipitações em forma de neve. Essa 

vegetação é influenciada diretamente pelo clima, 

é relativamente homogênea, sendo composta por 

árvores de grande porte com troncos retos e 

copas em forma de cones. As principais espécies 

são o pinheiro, cipreste e o abeto. As árvores 

possuem folhas aciculifoliadas, ou seja, em forma 

de agulha – essa característica é uma forma para 

não acumular neve”. 

      A vegetação descrita é: 
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a) Taiga 

b) Floresta Equatorial. 

c)  Floresta Temperada decídua. 

d) Pradarias. 

e)  Estepes. 

24) O relevo terrestre é resultante da atuação de dois 

conjuntos de forças denominadas agentes do 

relevo, que compreendem os agentes internos ou 

criadores do relevo e os agentes externos ou 

modificadores do relevo. Assinale a alternativa 

que apresenta apenas agentes externos de 

formação do relevo. 

a) Tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. 

b) Ventos, tectonismo e abalos sísmicos. 

c) Terremoto, vulcanismo e assoreamento. 

d) Pluviosidade, intemperismo e ação eólica. 

e) Abalos sísmicos, sedimentação e 

assoreamento. 

História 

25) A Revolução Industrial significou o início do 

processo de acumulação rápida de bens de capital 

com consequente aumento da mecanização. 

São consequências da Revolução Industrial, 

EXCETO: 

a) Diminuição do trabalho artesanal e aumento 

da produção de mercadorias manufaturadas 

em máquinas. 

b) Avanços nos sistemas de transportes 

(principalmente ferroviário e marítimo) à 

vapor. 

c) Uso em grande quantidade de mão-de-obra 

infantil nas fábricas. 

d) Declínio do proletariado como classe na nova 

estrutura social. 

e) Afirmação do capitalismo como modo de 

produção dominante. 

26) O chamado “Milagre Econômico” foi o resultado 

de um conjunto de medidas governamentais que 

elevaram o crescimento do Brasil durante o 

período da Ditadura Militar, mais precisamente 

durante os anos 1969 à 1973, quando o 

crescimento econômico do país  atingiu taxas 

entre 7 e 13% ao ano. O presidente nesse período 

era:  

a) Garrastazu Médici. 

b) Ernesto Geisel 

c) Castelo Branco    

d) Costa e Silva. 

e) Jânio Quadros. 

27) A Independência do Brasil é um dos fatos 

históricos mais importantes de nosso país, pois 

marca o fim do domínio português e a conquista 

da autonomia política. A primeira nação a 

Reconhecer a Independência do Brasil foi:  

a) Inglaterra 

b) Portugal  

c) Alemanha 

d) Espanha 

e) Estados Unidos 

28) O Período Regencial compreende desde 1831, 

quando houve a abdicação de Dom Pedro I, até o 

ano de 1840, quando ocorreu o Golpe da 

Maioridade . Considerando o cenário das diversas 

províncias, sobretudo as do Rio Grande do Sul, 

Bahia, Pará e Maranhão, caracteriza-se como uma 

época de grande: 

a) Crescimento Industrial. 

b) Estabilidade política. 

c) Progresso econômico 

d) Agitação social 

e) Estabilidade financeira 

29) Foi um movimento político e revolucionário 

ocorrido na região Nordeste do Brasil em 1824. O 

movimento teve caráter emancipacionista e 

republicano. A revolta teve seu início na província 

de Pernambuco, porém, espalhou-se rapidamente 

por outras províncias da região (Ceará, Rio Grande 

do Norte e Paraíba). 

Em Pernambuco, centro da revolta, o movimento 

teve participação das camadas urbanas, elites 

regionais e intelectuais. A grande participação 

popular foi um dos principais diferenciais deste 

movimento. 

O texto acima refere-se a: 
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a) Revolução Liberal 

b) Confederação do Equador. 

c) Revolução Pernambucana. 

d) Revolta de Felipe dos Santos. 

e) Guerra dos Mascates. 

30) O Segundo Reinado (1840-1889) marcou o 

auge da forma de governo monárquica no 

Brasil. Com relação a essa temática, julgue os 

itens subsequentes como Certos ( C ) ou 

Errados ( E ) 

(     ) Nesse período ocorreu a Revolução 

Praieira, na província de Pernambuco e a 

Guerra do Paraguai. 

(    ) O período foi caracterizado pela 

centralização política, em função do Poder 

Moderador, que garantia a alternância dos 

partidos políticos no gabinete ministerial. 

(    ) O aumento das exportações agrícolas, a 

estabilidade da moeda e a redução do 

endividamento externo foram os pontos 

favoráveis do governo de Pedro I. 

       A sequência correta é: 

a) C – E – E   

b) E – C – E   

c) E – C – C   

d) C – C – E  

e) C – E – C  

31) Relacione os acontecimentos com os 

respectivos períodos da História do Brasil. 

(  1  ) República Velha 

(  2  ) Ditadura Militar 

 

(     ) Nesse período ocorreu a Coluna Prestes. 

(     ) Política do Café-com-Leite.   

(     ) Criação dos Atos Institucionais com o 

objetivo de centralizar e fortalecer o 

Poder Executivo. 

(     ) Ocorreu a Revolta de Canudos. 

A sequência correta é:  

a) 2, 1, 2, 1 

b) 1, 2, 2, 1  

c) 2, 2, 1, 2 

d) 1, 1, 2, 1 

e) 2, 2, 1, 1 

32) No contexto do Primeiro Reinado, todas as 

afirmações estão corretas, EXCETO: 

a) Em 1822, D. Pedro I decretou a dissolução da 

Assembleia Constituinte formada para elaborar 

a Primeira Carta Magna do Brasil. 

b) Nesse período ocorreu a Guerra da Cisplatina. 

c) A primeira Constituição Brasileira criou um 

quarto poder: O Moderador 

d) O poder Moderador era exercido pelo 

imperador e tinha caráter centralizador. 

e) Nenhuma das respostas acima  

Fundamentos da Educação 

33) Conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) Nº 9.394/96, em seu 

artigo 4º, o dever do Estado com a educação 

escolar pública será efetivado mediante as 

seguintes  garantias, EXCETO: 

a) Educação infantil gratuita às crianças de até 5 

(cinco) anos de idade. 

b) Atendimento educacional especializado 

gratuito aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, transversal 

a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede especial de ensino. 

c) Oferta de ensino noturno regular, adequado 

às condições do educando. 

d) Padrões mínimos de qualidade de ensino, 

definidos como a variedade e quantidade 

mínimas, por aluno, de insumos 

indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. 

e) Vaga na escola pública de educação infantil ou 

de ensino fundamental mais próxima de sua 

residência a toda criança a partir do dia em 

que completar 4 (quatro) anos de idade.  
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34) Acerca das tendências pedagógicas todas as 

afirmações estão corretas, EXCETO: 

a) A Tendência Tecnicista enfatiza a 

profissionalização e modela o indivíduo para 

integrá-lo ao modelo social vigente. O 

educador tem uma relação profissional e 

interpessoal com o aluno.   

b) A Tendência Liberal Renovada Não Diretiva 

preocupa-se mais com problemas psicológicos 

do que com os pedagógicos e sociais. 

c) Na Pedagogia Libertadora a escola deve 

adequar-se às necessidades individuais do 

aluno e ao meio social, sendo o professor o 

auxiliador no desenvolvimento livre do aluno. 

d) A valorização do conteúdo, do intelectual, da 

disciplina e do diretivismo são características 

fundamentais da tendência Tradicional. 

e) Na concepção progressista libertária, a escola 

deve desenvolver nos alunos a dimensão 

autogestionária do ser, de forma a influenciar 

todo o sistema social. 

35) A avaliação, quando não é  restrita ao julgamento 

sobre sucessos e fracassos dos alunos, é um 

conjunto de atuações com a função de alimentar, 

sustentar e orientar o processo pedagógico. Como 

a ação avaliativa resulta do fazer da criança e do 

jovem, esta ação busca a compreensão cada vez 

maior dos fenômenos e dos objetos na esfera 

educacional. 

Acerca da avaliação, marque a opção incorreta. 

a) Deve-se ter consciência das possibilidades e 

limitações das formas de avaliação. 

b) As avaliações qualitativas devem ser 

valorizadas em detrimento das quantitativas, 

que não medem o conhecimento dos alunos. 

c) A avaliação começa no primeiro dia de aula 

dos alunos. 

d) A avaliação conduz à tomada de posição tanto 

sobre o objeto avaliado como a respeito do 

processo avaliado. 

e) A avaliação fornece subsídios para que os 

professores ajustem, orientem e reorientem 

sua prática educacional. 

36) A educação inclusiva deve ser entendida como 

uma reforma educativa que pretende inovar 

práticas e modificar valores inerentes à escola 

pública tradicional. Com relação a essa temática, é 

incorreto afirmar: 

a) Ainda persiste uma grande distância entre as 

possibilidades de uma educação inclusiva, 

prevista em lei e as práticas cotidianas. 

b) Na escola inclusiva as práticas pedagógicas 

devem ser heterogêneas. 

c) A escola deve possuir um projeto educacional 

institucional que contemple a atenção à 

diversidade. 

d) A inclusão constitui um processo bilateral. 

e) Num modelo de escolarização inclusivo, não 

se pode falar em diferenças e sim em 

igualdades, por isso as dificuldades 

enfrentadas pelo processo inclusivo. 

37) Analise as proposições em conformidade com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 

8069/90. 

I. É dever exclusivo do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

II. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo 

físico, de tratamento cruel ou degradante e de 

maus-tratos contra criança ou adolescente 

serão obrigatoriamente comunicados ao 

Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem 

prejuízo de outras providências legais.   

III. A falta ou a carência de recursos materiais se 

constitui motivo suficiente para a perda ou a 

suspensão do  poder familiar.  

      Marque a opção correta. 

a) As proposições I, II e III são corretas. 

b) As proposições I, II e III são incorretas. 

c) Apenas as proposições II e III são corretas. 

d) As proposições I e III são corretas. 

e) Apenas a proposição II é correta. 
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38) “Nesta tendência pedagógica, o papel da escola é 

promover o autodesenvolvimento e a realização 

pessoal, priorizando os problemas psicológicos em 

detrimento dos pedagógicos. O professor tem de 

ser confiável, receptivo e intervir o mínimo 

possível na aprendizagem do aluno, já que sua 

intervenção ameaça e inibe o aluno. Trata-se de 

um ensino centrado no aluno, sendo o professor 

apenas um facilitador.  

O trecho acima descreve a: 

a) Tendência Liberal Tradicional 

b) Tendência Liberal Renovada não-diretiva 

c) Tendência Liberal Tecnicista 

d) Tendência Progressista Libertadora 

e) Tendência Progressista Crítico-Social dos 

Conteúdos 

39) Com relação aos conteúdos, no contexto dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, é incorreto 

afirmar: 

a) Dada a diversidade existente no país, é 

natural e desejável que ocorram alterações no 

quadro de conteúdos propostos. 

b) Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, os 

conteúdos são abordados em três grandes 

categorias: conteúdos procedimentais e 

conteúdos atitudinais, que envolvem fatos e 

princípios; conteúdos conceituais que 

envolvem a abordagem de valores e normas. 

c) Considerar conteúdos procedimentais e 

atitudinais como conteúdos do mesmo nível 

que os conceituais não implica aumento na 

quantidade de conteúdos a serem 

trabalhados, porque eles já estão presentes 

no dia-a-dia da sala de aula. 

d) A diferente natureza dos conteúdos escolares 

deve ser contemplada de maneira integrada 

no processo de ensino e aprendizagem e não 

em atividades específicas. 

e) Na sua seleção deve-se levar em conta sua 

relevância social. 

 

 

40) Com referência ao Projeto Político Pedagógico, 

todas as proposições estão corretas, EXCETO: 

a) O Projeto Político Pedagógico é um eixo 

estruturante e integrador de toda a atividade 

pedagógica escolar. 

b) Na elaboração do PPP, é necessário manter 

como referência as orientações curriculares 

nacionais e dos respectivos sistemas de 

ensino. 

c) Seu conteúdo expressa o projeto educativo da 

comunidade escolar, considerando as 

características dos alunos, dos profissionais e 

os recursos disponíveis. 

d) O Projeto Político Pedagógico é o plano global 

e a sistematização definitiva de um processo 

de planejamento educativo da Instituição de 

Ensino. 

e) O PPP deve possibilitar aos membros da 

escola, uma tomada de consciência dos 

problemas e das possíveis soluções, 

estabelecendo as responsabilidades de todos.  
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