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INSTRUÇÕES 

• Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

• Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

• Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

• O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

• Tempo máximo para entrega da prova: 3 horas 

• Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: Princípios e Métodos da Gestão e Inspeção Escolar 

Profª: Elianar Cornelia Ferreira 

 
Questão 01  

Em 1988 foi incluído na Constituição Federal do Brasil, o princípio de gestão democrática 

e também o processo de elaboração da Lei de Diretrizes e Bases, sancionada pela lei de 

1996 e no ano de 2001 com o Plano de Desenvolvimento da Educação. Com isso se fez 

necessário uma política renovadora a uma nova gestão para a Educação. Essa gestão deve 

ser pautada em três eixos que são eles:  

 

a) Processo participativo, Comunidade escolar e Projeto Político Pedagógico. 

b) Projeto Político Pedagógico, Qualidade e Descentralização. 

c) Gestão democrática, Formação de pessoas e Inclusão. 

d) Democratização, Descentralização e Inclusão. 

 

Questão 02  

O papel do inspetor escolar no processo democrático é de fundamental importância social 

sob o ponto de vista educacional, pois se torna os olhos, a presença ou a 

representatividade, a ação do Estado ou do órgão executivo e legislativo “in loco” nas 

instituições de ensino nas aplicações de legislações e normas a serem averiguadas a sua 

adequação na práxis operativa do sistema educacional.  

É finalidade do inspetor escolar, EXCETO: 

 

a) O inspetor Escolar está sempre em contato com as comunidades escolares e tem um 

papel importante na comunicação entre os órgãos da administração superior do sistema e 

os estabelecimentos de ensino que o integram-se a sua volta para organização e 

funcionamento da escola e do ensino. 

b) A regularidade funcional do corpo docente e discente, a existência de satisfatórios 

registros e documentação escolar conforme resolução atuando dentro da escola. 

c) Este profissional está ligado a práticas educativas e é importante agente político de 

caráter pedagógico do sistema educacional. 

d) Trabalha com a gestão de pessoal preocupado com a veracidade e organização para 

proporcionar segurança no processo de arquivos de documentação dos profissionais. 

 

Questão 03  

O Projeto Político Pedagógico deve constituir na referencia norteadora de todos os 

âmbitos da ação educativa da escola. Nessa perspectiva pode-se afirmar que o PPP: 

 

I- Pode ser coletivo e integrado, requer a construção e o desenvolvimento de um clima 

cooperação e confiança de maneira que favoreça o diálogo entre as pessoas que 

participarem do processo de gestão escolar.  

II- É um instrumento que exclui as relações sistêmicas e as diretrizes gerais das políticas 

públicas em nome da autonomia e do sentido sócio político 

III- Tem como pressuposto, além de articular e construir espaços participativos e de 

produzir no coletivo projetos que não apenas o que a escola é hoje mas aponta para o que 

pretende ser. Esse processo exige métodos, organização e sistematização. 
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IV- É uma somatória de planos e metas já aplicados em outras realidades escolares, 

caracterizando-se pela transposição ou cópias desses projetos em um campo de disputas, 

construindo-se assim da escola em um campo de disputas político-pedagógicas. 

 V- Tem como compreensão a defesa dos interesses reais e coletivos e por sua 

implantação, materializando-se pelo seu caráter político e pedagógico, posto que essas 

duas dimensões são indissociáveis, visto que a dimensão política se cumpre na medida 

que se realiza enquanto prática especificamente pedagógica. 

 

Podem-se considerar corretas: 

a) Todas as afirmativas. 

b) Exceto a II afirmativas. 

c) Nenhuma delas condiz como PPP. 

d) As afirmativas I, III e V estão corretas. 

 

Questão 04  

O Projeto Político Pedagógico é considerado um instrumento que retrata a instituição 

educacional em todas as instancias, ou seja, é o mapeamento dos caminhos a serem 

percorridos no processo formativo e educativo do cidadão. Dentre as finalidades do PPP, 

Podemos citar: 

 

I- Resgata a autoestima da equipe escolar, fazendo-a acreditar nas suas possibilidades de 

intervenção na realidade. 

II- Da referência para traçar metas e objetivos na caminhada  

III- Mobiliza as pessoas em torno de uma causa, gerando solidariedade e parceria no 

trabalho. 

IV- Possibilita uma gestão democrática da escola como um canal de participação efetiva 

V- É o elemento estruturante da identidade da instituição 

 

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta abaixo: 

a) Todas as afirmativas são condizentes as reflexões sobre o PPP. 

b) Apenas a I e II são relativas ao contexto escolar. 

c) As afirmativas III e IV não se relacionam ao PPP. 

d) Somente a afirmativa V não está adequada à temática discutida. 

 

Questão 05  

No artigo 64 da LDB nº 9 394 96, tem o seguinte texto “A formação de profissionais de 

educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 

educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou 

em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino garantida nesta formação a 

base comum nacional” Pode-se perceber uma mudança de paradigmas da formação 

acadêmica dos especialistas em educação como orientadores educacionais, supervisores 

e gestores escolares. Com a resolução do CNE nº 1 de 15 de dezembro de 2006 que institui 

as Diretrizes curriculares Nacionais onde houve um movimento de democratização e 

qualificação dos gestores de escola onde os mesmos devem ter um papel importante a sua 

influencia organizacional que atenda aos pressupostos de uma gestão democrática. Após 

participar da palestra “Diálogo com ciência: professores do futuro - Desafios e avanços, 
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você pode traçar os desafios e avanços de um gestor escolar do futuro”. Assinale a 

afirmativa que não atende aos preceitos de uma gestão democrática.  

 

a) Evitar a iniciativa de mudança do professor com o objetivo de manter a ordem e 

qualidade do ensino oferecido. 

b) É tarefa intrasferível da equipe gestora comprometer-se com a melhoria das condições 

de trabalho dos profissionais da educação. 

c) Trabalhar com a comunidade escolar a linha político-pedagógica da escola ao iniciar o 

ano letivo para que todos possam sentir membros corresponsáveis pelo processo 

educacional da instituição. 

d) Cabe à gestão criar espaços para que o professor possa atender os alunos em suas 

dificuldades, seja elas de aprendizagem ou de relacionamento. 

 

 

Disciplina: Projetos Interdisciplinares 

Prof.ª: Gislaine de Cássia Damaceno 

 

Questão 06 

Um trabalho na perspectiva interdisciplinar é pautado no diálogo entre os seres humanos 

e as disciplinas. Assim, entendemos que não existe um passo a passo inflexível, que seria 

incoerente, mas o registro das vivências que a equipe envolvida tenha percorrido. 

Assinale a alternativa que propõe sugestões que auxiliam o ensino relacionando as 

disciplinas. 

 

a) Elaboração de um planejamento que não necessite levar em consideração os conceitos 

a serem explorados por outras disciplinas, cada disciplina deve se encarregar disso. 

b) Lembrar-se de que a interdisciplinaridade ocorre apenas em grandes projetos e deve 

ser praticada apenas em equipe. 

c) Não incluir no planejamento ideias e sugestões de alunos já que o projeto deve ser 

elaborado por especialistas. 

d) Levantar discussões nas reuniões pedagógicas e apresentar seu planejamento anual 

para que a equipe conheça suas ideias e possa fazer parceria. 

 
Questão 07 

A perspectiva interdisciplinar exige que o docente esteja bem preparado em relação a 

disciplina que ministra e, além do mais, tenha o desejo de inovar, ser criativo, aberto ao 

novo e tenha a humildade de ensinar ao colega e também aprender com ele, interagindo 

em ciclos que não se fecham, mas que circundam. 

São objetivos da metodologia do trabalho interdisciplinar, EXCETO: 

 

a) Superar a dicotomia entre ensino e pesquisa, considerando o estudo e a pesquisa a partir 

da contribuição das diversas ciências. 

b) Ter o ensino-aprendizagem centrado numa visão de que não aprendemos ao longo de 

toda a vida. 

c) Passar de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento. 

d) Integrar os conteúdos de forma que sejam sequenciados em cada disciplina. 
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Questão 08 

As disciplinas ou áreas de conhecimento podem interagir em níveis de complexidade 

diferentes sob as perspectivas da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. 
Diante desse conceito, relacione as colunas: 

(A) Multidisciplinaridade 

(B) Interdisciplinaridade 

(C) Transdisciplinaridade 

 

(    ) É uma abordagem mais complexa, em que a visão por disciplinas, hoje implantada 

nas escolas, deixa de existir. Essa prática somente será viável quando não houver mais a 

fragmentação do conhecimento. 

(    ) Ocorre quando duas ou mais disciplinas relacionam seus conteúdos para aprofundar  

o conhecimento. 

(    ) Acontece quando um tema é abordado por diversas disciplinas sem uma relação 

direta entre elas, as abordagens são específicas de cada disciplina não ocorrendo 

interligação. 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta. 

a) A, B, C 

b) B, A, C 

c) C, B, A 

d) C, A, B 

  

Questão 09 
No momento de realizar as atividades planejadas, é necessário ter em mente a 

corresponsabilidade e fazer bem a sua parte, entendendo que ela está interligada e 

conectada ao todo planejado. Na perspectiva interdisciplinar, as práticas se revelam como 

currículo vivo, permeado de alegria pela aprendizagem, e pelo gosto e desejo de aprender 

cada vez mais.  

A interdisciplinaridade quando voltada para a educação, em especial aos projetos 

educacionais, baseiam em alguns princípios. São eles, EXCETO: 

 

a) O aprendizado não envolve emoção e razão no processo de reprodução e criação do 

conhecimento. 

b) Noção de tempo: o aluno não tem tempo certo para aprender, ele aprende a toda hora 

e não apenas na sala de aula. 

c) A criança, o jovem e o adulto aprendem quando possuem um projeto de vida e o 

conteúdo do ensino é significativo para eles no interior desse projeto. 

d) Na crença de que o indivíduo aprende, é preciso ensinar a aprender, a estudar, 

estabelecendo uma relação direta e pessoal com a aquisição do saber. 
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Disciplina: Princípios e Métodos da Supervisão e Orientação Educacional 

Profª.: Neila Maria de Oliveira 

 

Questão 10 

(FUMARC/17) O Supervisor de Ensino, além de orientar o grupo de professores, tem 

como função desafiar, instigar, questionar, motivar esses profissionais, despertando neles 

o envolvimento com o processo educativo. Em relação ao papel desempenhado pelo 

Supervisor de Ensino dentro da escola, marque V para verdadeiro ou F para falso nas 

afirmativas abaixo. 

(  ) O Supervisor de Ensino é responsável por fazer, agir, movimentar e envolver-se, 

interagindo na comunidade dos relacionamentos na escola.  

(  ) O Supervisor de Ensino é quem promove a interação entre teoria e prática, entre 

pensamento e ação. 

(  ) O Supervisor de Ensino se abstrai da responsabilidade de interferir e intervir no 

processo pedagógico para um melhor resultado nas avaliações escolares. 

(   ) O Supervisor de Ensino apresenta-se como um líder, reunindo conhecimento para a 

busca de soluções para as questões escolares, fazendo do espaço escolar troca de 

experiências, buscando alternativas para um novo caminho.  

 

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo, é:  

a) V – V – F – V.  

b) V – F – F – V.  

c) V – F – F – F. 

d) F – F – F – V. 

 

Questão 11 

(EDUCA/16) “A educação é um processo contínuo e permanente que exige cada vez mais 

dos profissionais da educação um compromisso que atenda as exigências de uma 

sociedade que está evoluindo rapidamente em todos os setores. Fica evidente que muitas 

são as atribuições que o supervisor deve desempenhar para qualificar o trabalho 

pedagógico que desenvolve dentro da escola onde atua.” 

 

São atribuições do Supervisor Escolar, EXCETO: 

a) A compreensão da construção de uma proposta coletiva de um Projeto Político-

Pedagógico para garantir a sobrevivência e o sucesso da instituição escolar. 

b) A competência de desenvolver um trabalho pedagógico que objetiva o planejamento, 

a execução e a avaliação de toda a organização dos conhecimentos.  

c) O entendimento que a eficácia do seu trabalho pedagógico requer um compromisso de 

repensar formas de planejamento de ações e estratégias que irão contribuir com a 

realidade escolar.  

d) A necessidade de cultivar o respeito mútuo entre os membros da escolar, acabrunhando 

a construção de regras de boa convivência entre as partes.  

Questão 12 

“Ética mínima é uma ética que toda humanidade tem que aceitar por consenso racional”, 

logo não existe um profissional ético se não existir uma pessoa ética, um cidadão. 

Sobre este tema é INCORRETO o que se afirma em: 
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a) A ética profissional não se apropria da ética individual, pois as qualidades éticas 

presentes nas empresas são diferentes das encontradas na sociedade. 

b) O Supervisor Escolar estimula o melhor relacionamento da escola com a comunidade 

c) Não basta dizer que se cumpriu um dever, é preciso decidir se aquele dever é justo, se 

o que estamos fazendo é mesmo o bem. 

d) Atendimento a todos, sem distinção de raça, cor, credo ou nacionalidade. 

 

Questão 13 

A Supervisora tem um papel político pedagógico e de liderança no espaço escolar, sem 

desconsiderar o restante da equipe, mas o supervisor deve ser inovador, ousado, criativo 

e, sobretudo, um profissional comprometido com o seu grupo de trabalho. Em relação à 

gestão da escola e ação supervisora é INCORRETO afirmar: 

 

a) Auxilia na organização das turmas de alunos, no início do ano.  

b) A gestão democrática é uma atividade em que são mobilizados esforços, meios e 

procedimentos a fim de que os objetivos de uma Unidade Educacional sejam atingidos 

como resultado da ação concreta dos indivíduos que a constituem. 

c) Participa de atividades administrativas, quando solicitada pela direção. 

d) A participação não é componente importante para o processo de gestão democrática da 

escola.  

 

Questão 14 

A função do supervisor escolar está centrada na ação pedagógica, processos de ensino e 

aprendizagem. Entendemos que o papel do supervisor escolar é muito importante, junto 

ao corpo docente e discente e toda equipe técnica escolar, quando se trata da prevenção 

do índice de recuperação dos alunos. Cabe, portanto, ao Supervisor, primordialmente as 

seguintes ações, EXCETO: 

 

a) Exercer liderança de sentido democrático, sob as formas de promoção do 

aperfeiçoamento profissional da escola e de suas atividades, buscando relações de 

cooperação de seu pessoal e estimulando o desenvolvimento dos professores em 

exercício, colocando sempre a escola mais próxima da comunidade. 

b) Promover encontros de estudo com os secretários escolares e direção. 

c) Oferecer assessoramento teórico metodológico a professores, diante dos problemas 

educacionais cotidianos. 

d) Realizar estudos, pesquisas relacionadas às atividades de ensino, utilizando 

documentação cientificas e outras fontes de informações, analisando os resultados dos 

métodos empregados, para ampliar o próprio campo de conhecimento. 
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Disciplina: Trabalho Pedagógico em Espaços de Educação não Formais 
Profª: Luci Aparecida Souza Borges de Faria 

 

Questão 15 

Sobre a atuação do pedagogo em espaços não escolares, informe se é falso (F) ou 

verdadeiro (V) o que se afirma abaixo, e a seguir, assinale a alternativa que apresenta 

a sequência correta. 

(  ) Atividades educativas intencionais, com objetivos e planejamentos pré-definidos, 

aparecem não só nos espaços escolares formais, mas também em outras instituições 

sociais: nas empresas, hospitais, ONG’s, meios de comunicação de massa, sindicatos, 

orfanatos, etc. 

(  ) Para atuar em espaços não escolares é importante que o pedagogo tenha como 

características: flexibilidade em suas ações; conhecimento e experiências relativos à 

gestão participativa; competência e habilidade na busca de soluções para os impasses 

enfrentados, com compreensão do processo histórico, social, administrativo e operacional 

em que está inserido; comprometimento e envolvimento com o trabalho; ter preparo para 

administrar conflitos; zelar pelo bom relacionamento interpessoal; gostar de trabalhar 

com pessoas; comunicação eficaz; conhecimento de princípios de educação popular; ter 

competência e habilidade para planejar, organizar, liderar, monitorar, empreender.  

(  ) A ação educativa está presente em todos os setores de nossa sociedade, e desta forma 

se confirma o caráter de “formadora de força de trabalho”, previsto inclusive em nossa 

Constituição Federal. 

(  ) O pedagogo é um profissional formado para atuar em espaços escolares e sua atuação 

em espaços não escolares compromete a atuação de outros profissionais.  

(  ) Há práticas pedagógicas nos jornais, nas rádios, na produção de material informativo, 

tais como livros didáticos e paradidáticos, enciclopédias, guias de turismo, mapas, vídeos, 

revistas; na criação e elaboração de jogos, brinquedos; nas empresas, há atividades de 

supervisão do trabalho, orientação de estagiários e formação profissional em serviço. 

a) F – F – V – F – V.                                   

b) F – V – F – F – V.                                   

c) V – V – F – V – V. 

d) F – F – V – V – F. 

 
Questão 16 

O Art. 4º das Diretrizes Curriculares Nacionais da Pedagogia - Licenciatura, nos aponta 

que as atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão 

de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; 

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e 

experiências educativas não escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, 

em contextos escolares e não escolares. 

IV - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, de forma fragmentada e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano. 
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Assinale a sequência correta: 

a) Estão corretas I, II, III e IV. 

b) Estão incorretas I, II, III e IV. 

c) Somente o item III está correto. 

d) Somente o item IV está incorreto. 

 

Questão 17 

A Resolução CNE nº 01, de 15 de maio de 2006, é correto afirmar que a formação do 

pedagogo deve habilitá-lo para atuar em espaços escolares e não escolares, EXCETO: 

 

a) exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 

Profissional. 

b) exercer funções em hospitais em que possa substituir profissionais da área de saúde e 

administrar medicamentos neste espaço não escolar. 

c) trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem de 

sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo. 

d) na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos. 

 

Questão 18 

Na Resolução CNE nº 01, de 15 de maio de 2006, a docência é compreendida como ação 

educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, 

étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da 

Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e culturais, 

valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de 

construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo.  

De acordo com o enunciado acima, é INCORRETO afirmar que: 

a) As ações educativas verificadas fora da escola podem contribuir para a melhoria da 

educação escolar. 

b) O descrédito da escola, a exposição de suas supostas mazelas e incapacidades, fizeram 

com que se perdesse a confiança na sua ação educativa. 

c) A ação educativa é tarefa unicamente da escola, pois as pessoas podem educar-se 

sempre: desde que nascemos até quando morremos. 

d) A eclosão de críticas radicais à escola fez com que se ampliassem os espaços de 

educação não formal. 

 

Questão 19 
O Art. 2º das Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplica-se à formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas 

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 
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Assinale a resposta que não se aplica ao artigo 2º:  

a) A docência é uma ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, 

construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam 

conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia. 

b) Os processos de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no 

âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo, e comumente, distanciam-se do 

exercício da docência. 

c) identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 

integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para 

superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas e 

políticas. 

d) estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações legais 

que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de sua avaliação às 

instâncias competentes. 
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Questão 20  

 

“Depois de quase duas décadas neste novo século, trabalhar com 

competências e habilidades socioemocionais ainda é um grande desafio para 

o educador. De acordo com o estudo realizado pelo National Research 

Council, o aprendizado no século 21 está relacionado à capacidade de 

aplicar o que se sabe em situações novas. Essa habilidade, seja quando 

exercitada em circunstâncias da vida real ou dividindo conhecimento com 

outras pessoas, ajuda os estudantes a desenvolverem as competências do 

novo milênio: trabalho em grupo, liderança, argumentação, capacidade de 

resolver problemas, pensamento crítico, responsabilidade e iniciativa. Uma 

ótima estratégia é proporcionar aos alunos oportunidades de trabalhar em 

grupo.” (Silvana Tamassia é mestre em Educação: Currículo pela PUC-SP). 

 

Assinale a alternativa abaixo que apresenta a(s) melhor(es) estratégia(s) para 

potencializar o trabalho em grupo na sala de aula: 

a) escolher uma atividade desafiadora que proporcione a reflexão e participação de todos. 

b) estabelecer papéis com funções definidas para cada membro do grupo. 

c) decidir o tamanho e os membros do grupo em função de seus objetivos. 

d) todas as alternativas anteriores. 

 

Questão 21 

Sobre os grupos:  
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I – Um grupo existe quando em determinado conjunto de pessoas há 

relações estáveis, em razão de objetivos e interesses comuns. 

II – Cuidados com a qualidade de vida, relacionamento interpessoal e 

desenvolvimento de habilidades sociais refletem diretamente no 

desempenho em grupo. 

III - Estabilidade nas relações interpessoais e sentimentos partilhados 

de pertença a uma mesma unidade social não são condições 

características de um processo grupal. 

IV – Aspectos como motivação e stress podem interferir no 

desenvolvimento e relacionamento no grupo.  

 

Sobre as afirmativas acima, podem ser consideradas corretas: 

a) as afirmativas I, II, III e IV. 

b) as afirmativas I, II e IV. 

c) as afirmativas I, III e IV. 

d) as afirmativas I, II e III. 

 
Questão 22 

Todos somos seres sociáveis e não nascemos para viver isolados. Nosso primeiro grupo 

sociável é nossa família. A partir daí, formamos outras convivências coletivas: grupos de 

amigos, trabalho, esporte, associações, clubes, comunidade de Igreja. Há um consenso de 

que não é fácil conviver em grupo, não importa qual, e alguns autores apontam que o 

trabalho em grupo pode ter algumas desvantagens. É possível citar como desvantagem no 

trabalho em grupo: 

 

a) O desenvolvimento de um espírito de liderança nos membros. 

b) O estímulo aos membros para o desenvolvimento de capacidades como argumentação 

e pensamento crítico. 

c) O fato de a opinião de um membro com menor status geralmente ser menos valorizada 

que a dos demais. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
Questão 23 

Sobre o início da vida em grupo: 

 

“É no Neolítico que o homem domina a agricultura e torna-se sedentário. 

Com o domínio da agricultura, o homem buscou fixar-se próximo às margens 

dos rios, onde teria acesso à água potável e a terras mais férteis. Nesse 

período, a produção de alimentos, que antes era destinada ao consumo 

imediato, tornou-se muito grande, o que levou os homens a estocarem 

alimentos. Consequentemente a população começou a aumentar, pois agora 

havia alimentos para todos. Começaram a surgir as primeiras vilas e, depois, 

as cidades. A vida do homem começava a deixar de ser simples para tornar-

se complexa. Sendo necessária a organização da sociedade que surgia”. 

(Marcos Emílio Ekman Faber). 
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Um grupo é definido como dois ou mais indivíduos, interdependentes e interativos, que 

se juntam visando à obtenção de um determinado objetivo. Analise a seguir os possíveis 

motivos pelos quais as pessoas hoje se reúnem em grupo, e assinale a alternativa correta: 

 

a) as pessoas podem se reunir por segurança, para sentirem-se mais fortes e resistentes às 

ameaças; 

b) as pessoas podem se reunir por status, para ser visto como importante e ser reconhecido 

por outros grupos; 

c) as pessoas podem se reunir pelo motivo da autoestima, vivenciando no grupo uma 

sensação de valor próprio; 

d) todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 
 


