
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE JUPIÁ 

CONCURSO PÚBLICO 01/2017  

CADERNO DA PROVA OBJETIVA 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

CANDIDATO: ________________________________________  

 

 

 

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS: 

 

 Comunicar-se com outros candidatos.  

 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.  

 Sair com material referente à prova.  

 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, 

etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 01 

(uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma 

delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, 

use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 

CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz 

parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso Público.  

11. A duração da prova será de Quatro Horas. 



  



 

 

 

1. As frases abaixo são estruturadas com o 

uso de um pronome indefinido variável, 

exceto: 

 

A) Algum menino está feliz? 

B) As mamães realizaram bastantes coisas. 

C) Algo te entristece? 

D) Diversos países estão solidários a Siria. 

 

2. Em qual opção não encontramos um 

advérbio interrogativo? 

 

A) Quando irás para Florianópolis? 

B) Como está sua mãe? 

C) Saíram as presas? 

D) Onde você mora? 

 

3. Identifique a alternativa que contenha uma 

oração que apresente conjunção coordenativa 

explicativa: 

 

A) O engenheiro planejou e executou. 

B) A secretária foi competente, no entanto, 

ofendeu o cliente. 

C) Amanheceu chovendo, logo o dentista saiu 

agasalhado. 

D) A professora estava exausta, por isso 

terminou a aula antes do horário. 

 

4. Há erro na concordância verbal da frase: 

 

A) É proibido entrada de pessoas estranhas.  

B) Anexo ao email, segue fotocópia da carteira 

de identidade. 

C) A diretoria tentou obter o maior número de 

votos possível. 

D) As crianças ficaram a sós por longo tempo. 

 

5. As orações abaixo apresentam verbo no 

modo subjuntivo, exceto:  
 

A) Vejo nuvens no céu. 

B) Que Deus o ilumine! 

C) Que vovó me abençoe! 

D) Espero que encontres o caminho certo. 

 

6. A palavra GUITARRA possui: 

 

A) 5 fonemas e 8 letras 

B) 6 fonemas e 8 letras 

C) 7 fonemas e 8 letras 

D) 8 fonemas e 8 letras 

 

7. Determine em U=IR, o conjunto solução da 

equação 2𝑥2-1=𝑥2+2
4
, vou encontrar: 

A) S={5,0} 

B) S= {5,1} 

C) S= {5, −5} 

D) S={0,5} 

 

8. Por qual número devemos multiplicar 
2

3
 para 

que o resultado seja 5? 

 

A) 
15

2
 

 

B) 
12

5
 

 

C) 
13

5
 

 

D) 
15

4
 

 

9. Qual é o número de termos da PA finita ( -5, 

2, 9 ... 86)? 

 

A) 12 

B) 13 

C) 14 

D) 15 

 

10. Quanto renderá um capital de R$ 1500,00, 

aplicado a juros compostos, à taxa de 5,5% ao 

mês, por 2 meses? 

 

A) R$ 169,53 

B) R$ 166,53 

C) R$ 174,53 

D) R$ 189,53 

 

11. De acordo com o artigo 8º da Lei Orgânica 

do município de Jupiá-SC, Compete ao 

Município, privativamente, legislar sobre 

assuntos de interesse local e quanto ao 

Desenvolvimento Econômico. Em relação ao 

Desenvolvimento Econômico o município pode, 

exceto: 

 

A) estabelecer a Política Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, buscando a 

redução das desigualdades locais e sociais, com 

a preservação do meio-ambiente;  

B) fomentar a produção agropecuária, industrial 

e prestação de serviços. 

 



 

 

 

C) promover e incentivar o turismo, como fator 

de desenvolvimento econômico e social;  

D) incentivar a criação de cooperativas e o 

associativismo.  

 

12. Analise as sentenças abaixo, considerando o 

artigo 51 da Lei Orgânica do município de 

Jupiá-SC. O processo legislativo municipal 

compreende a elaboração de: 

 

I - emendas à Lei Orgânica do Município;  

II - leis complementares;  

III - leis ordinárias;  

IV - leis delegadas;  

V - medidas provisórias;  

VI - decretos legislativos;  

VII – resoluções. 

VIII – portarias. 

 

Podemos afirmar que: 

 

A) Todas as sentenças estão corretas; 

B) Somente estão corretas as sentenças I, III, 

VII, VIII. 

C) Somente estão corretas as sentenças I, II, III, 

IV, V, VI, VII. 

D) Somente estão corretas as sentença I, V, 

VI,VII,VIII. 

 

13. De acordo com o artigo Art. 116. da Lei 

Orgânica do município de Jupiá-SC , leis de 

iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, 

exceto: 

 

A) o plano plurianual;  

B) as diretrizes orçamentárias;  

C) os orçamentos anuais. 

D) os orçamento semestrais. 

 

14. Analise as alternativas abaixo, considerando 

o Estatuto dos Servidores Públicos do município 

de Jupiá-SC. Em relação a posse é falsa a 

alternativa: 

 

A) A posse em cargo público dependerá de 

prévia inspeção médica oficial, inclusive no caso 

de posse dos agentes políticos. 

B) A posse poderá ser tomada mediante 

procuração específica; 

C) No ato da posse, o servidor apresentará 

declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e declaração quanto ao exercício ou 

não de outro cargo, emprego ou função pública; 

 

D) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da publicação do ato de nomeação; 

 

15. Analise as sentenças abaixo 

considerando o artigo 5º do Estatuto dos 

Servidores Públicos do município de Jupiá-SC. 

 

Serão deferidas aos servidores as seguintes 

gratificações e adicionais: 

 

I - gratificação pelo exercício de função de 

direção, chefia e assessoramento;  

II - gratificação natalina;  

III - adicional pela prestação de serviço 

extraordinário;  

IV - adicional noturno;  

V - adicional de férias;  

VI - adicional de periculosidade e de 

insalubridade;  

VII – adicional por tempo de serviço;  

VIII – adicional de aperfeiçoamento 

profissional;  

IX – adicional de titulação. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

A) Todas as sentenças estão Corretas; 

B) Todas as alternativas são Falsas, pois o 

Estatuto dos Servidores não prevê gratificação; 

C) Somente estão corretas as sentenças: 

I,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX; 

D) Somente estão corretas as sentenças: I, II, III, 

V, VI, VII, VIII, IV. 

 

16. De acordo com o que está publicado no site 

oficial do município, a administração Municipal 

de Jupiá adquiriu três novos implementos 

agrícolas. Foram comprados dois Carretões para 

carga e descarga e um Colhedor de Silagem. Os 

recursos utilizados para o pagamento destes 

equipamentos provem: 

 

A) De recursos próprios; 

B) De recursos por transferência da secretaria 

estadual da agricultura; 

C) De recursos por transferência de emenda 

parlamentar; 

D) De recursos por transferência do ministério 

da agricultura. 

 

17) O Estado de Santa Catarina esteve envolvido 

na Revolução Farroupilha. Esta revolução teve 

como objetivo: 

 

A) Transformar Santa Catarina em uma 

República, separada do restante do país. 

B) Incorporar Santa Catarina ao estado do Rio 

Grande do Sul. 



 

 

 

C) Incorporar o estado do Paraná ao estado de 

Santa Catarina. 

D) Disputa territorial com o estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

18. Em relação ao estado de Santa Catarina, é 

falsa a alternativa: 

 

A) A primeira Constituição de Santa Catarina foi 

adotada em 1891; 

B)  A atual Constituição do Estado, foi adotada 

em 1989; 

C) O Poder Legislativo de Santa Catarina é 

constituído pela Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina. Ela possui um total de 38 membros 

eleitos diretamente pelo sistema proporcional 

conforme o desempenho de cada partido nas 

eleições para um mandato de 4 anos. 

D) A maior corte do Poder Judiciário do Estado 

é o Tribunal de Justiça do Estado Santa Catarina, 

composta por 50 juízes diferentes denominados 

desembargadores. 

 

19) Sobre a colonização do Estado de Santa 

Catarina é falsa a alternativa: 

 

A) A primeira colônia europeia em Santa 

Catarina foi instalada em Jaraguá do Sul em 

1829. Eram 523 colonos católicos vindos de 

Bremem, Alemanha.  

B) A colônia de Blumenau, no Vale do Itajaí, foi 

fundada em 1850 por Hermann Blumenau. 

C) O elemento de cultura italiana insere-se no 

contexto populacional catarinense com 

Fundação da colônia Nova Itália (atual São João 

Batista) em 1836, no vale do rio Tijucas, com 

imigrantes da Ilha da Sardenha. 

D) A partir de 1889, novas levas de imigrantes 

poloneses e russos chegavam ao Sul de Santa 

Catarina, nos vales dos rios Urussanga, Tubarão, 

Mãe Luzia e Araranguá. 

 

20. Considerando com o que está publicado no 

site oficial do município, é falsa a alternativa em 

relação ao município de Jupiá-SC: 

 

A) População: 2.158 habitantes (1.866 eleitores) 

(fonte: IBGE / ano 2012); 

B) IDH: 0,719 (fonte: PNUD / 2000); 

C) Data de criação: 19/07/1995; 

D) Data de instalação: 01/01/1996.  

 

21. O Projeto Politico Pedagógico é um 

documento construído de forma democrática, 

dialógica e compartilhado pelos membros da 

comunidade escolar. Neste 

sentido podemos afirmar que: 

 

I – Em sua construção é preciso dialogar com os 

professores e pais. Extenuando-se os alunos pois 

sua imaturidade não permite uma participação 

efetiva. 

II – É preciso considerar todas as necessidades 

da comunidade escolar. 

III – Deve-se buscar referenciais teóricos e 

práticos capazes de motivar professores e alunos 

na busca pelo conhecimento a ser construído. 

IV – É preciso controlar, acompanhar e avaliar o 

PPP com frequência. 

V – É preciso evitar a inclusão de elementos 

administrativos pois o PPP prioriza os elementos 

pedagógicos. 

Agora assinale a alternativa correta. 

 

A) Somente as opções I, II e III estão 

corretas. 

B) Somente as opções II, III e IV estão 

corretas. 

C) Somente as opções I, II, III e V estão 

corretas. 

D) Somente as opções II, IV e V estão 

Corretas. 

 

22. Qual das alternativas abaixo é falsa em 

relação ao Projeto Politico Pedagógico: 

 

A) É um exercício democrático de decisões. 

B) Preocupa-se em implantar uma forma de 

organização de trabalho pedagógico que desvele 

os conflitos e as contradições; 

C) Contém opções implícitas na direção da 

superação de problemas no decorrer do trabalho 

educativo voltado a uma realidade específica. 

D) É construído continuamente, pois, enquanto 

produto é, também, processo, incorpora ambos 

numa interação possível.  

 

23. O Projeto Politico Pedagógico é um 

documento referencial para as ações da escola. 

Neste sentido é falsa a alternativa: 

A) Sua elaboração requer a presença de toda a 

comunidade educativa; 

B) Um Projeto Politico Pedagógica que tem a 

intenção de identificar as necessidades da escola 

basta ter boas intenções e voluntarismo. 

C) A execução do Projeto Politico Pedagógico é 

de responsabilidade de todos os integrantes da 

comunidade escolar. 



 

 

 

D) Em sua elaboração precisa contemplar ações 

presentes e futuras. 

 

24. Em relação ao caráter Politico do Projeto 

Politico Pedagógico é falsa a alternativa: 

 

A) O Projeto Politico Pedagógico é expressão da 

realidade da escola; 

B) É construído continuamente, pois, enquanto 

produto é, também, processo, incorpora ambos 

numa interação possível. 

C) O Projeto Politico Pedagógico não vai 

interferir na pratica pedagógico, pois seu caráter 

politico e apartidário impede tal processo. 

D) É compromisso de todos que primam pela 

qualidade do ensino. 

 

25. Em relação ao Projeto Politico Pedagógico é 

falsa a alternativa: 

A) A construção de um currículo homogêneo 

que facilite a transmissão do conhecimento e a 

compreensão do mundo norteia a elaboração do 

projeto político-pedagógico segundo a lógica 

emancipatória. 

B) A gestão escolar requer planejamento e, por 

este motivo, o PPP representa um modelo 

burocrático de exercício da gestão. 

C) O PPP deve ser compreendido como um 

instrumento de mudanças das práticas 

pedagógicas; 

D) Por ser fruto de um processo longo, o PPP é 

um documento que estabelece o estabelecimento 

de tarefas e prazos como forma de 

acompanhamento e avaliação. 

 

26. O currículo é produtor de sentidos e 

significado, tem intencionalidades, e  esses 

elementos se materializam na pratica... 

A) Pedagógica 

B) Da formação da matriz 

C) Das teorias 

D) Da pedagogia do oprimido 

 

27. Currículo  e o ambiente em ação referente a 

definições de currículo explicito assinale a 

alternativa correta. 

 

A) Representa a dimensão visível do currículo e 

se constitui nas aprendizagens intencionalmente  

buscadas ou deliberadamente promovidas 

através do ensino. 

B) Significando o conjunto de novo e valores 

implícitos nas atividades escolares. 

C) São todos os tipos de aprendizagem que os 

estudantes realizam como consequência de 

estarem escolarizados. 

D) Abrange todas as atividades 

e conteúdos planejados para 

serem trabalhados na sala de aula. 

 

28. Avalie as afirmações abaixo e coloque (V) 

para verdadeiro e (F) para falso: 

( ) Durante muito tempo, a avaliação foi usada 

como instrumento para classificar e rotular os 

alunos entre os bons, os que dão trabalho e os 

que não têm jeito. 

( ) A avaliação deve ser encarada como 

reorientação para uma aprendizagem melhor e 

para a melhoria do sistema de ensino. 

( ) Deve-se avaliar aquilo que foi ensinado e 

mais algo que não foi, para instigar o grupo a 

buscar mais. 

( ) avaliação é vista como uma das mais 

importantes ferramentas à disposição dos 

professores para alcançar o principal objetivo da 

escola: fazer todos os estudantes avançarem. 

 

Considerando o exposto acima assinale a 

alternativa correta: 

A) V – V – F - V 

B) V – V – F - F 

C) Todas as alternativas são falsas. 

D) Todas as alternativas são verdadeiras 

 

29. A Lei nº 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, traz que o ensino 

fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, 

da cultura, da economia e da clientela. São 

inerentes a todas as escolas o ensino de: 

A) Os currículos a que se refere o caput devem 

abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 

portuguesa e da matemática, o conhecimento do 

mundo físico e natural e da realidade social e 

política, especialmente do Brasil. 

B) O ensino da arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos. 

C) A educação física, integrada à proposta 

pedagógica da escola, é componente curricular 

da Educação Básica, ajustando-se às faixas 

etárias e às condições da população escolar, 

sendo facultativa nos cursos noturnos. 

D) Na parte diversificada do currículo será 

incluído, obrigatoriamente, a partir da primeira 

série, o ensino de pelo menos uma língua 

estrangeira moderna, cuja escolha deve 



 

 

 

privilegiar o espanhol (língua utilizada nos 

países do MERCOSUL) e o inglês. 

 

30. Quando tratamos de Projeto Político 

Pedagógico, surgem vários autores em destaque 

como Vasconcellos. Segundo este autor o PPP é: 

I- Projeto Político Pedagógico, ou Projeto 

Educativo, é um plano amplo da instituição que 

sistematiza todas as ações propostas para serem 

realizadas pela escola. 

II- Entendido como um instrumento teórico-

metodológico que interfere na realidade e 

possibilita a organização de atividades 

planejadas para transformar o processo de 

ensino aprendizagem. 

III- Uma construção que permite o encontro, a 

reflexão, a ação sobre a realidade numa práxis 

libertadora. 

IV- Um documento de planificação escolar que 

poderíamos caracterizar do seguinte modo: de 

longo prazo quanto à sua duração 

Considerando as informações acima, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A) Somente as alternativas I, II estão corretas. 

B) Somente as alternativas I, III estão corretas. 

C) Somente as alternativas III e IV estão 

corretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

31. Marque a alternativa que não contém 

somente elementos básicos da psicomotricidade: 

A) Tônus muscular, equilíbrio, coordenação 

motora global; 

B) Coordenação motora fina, coordenação 

óculo-manual, esquema corporal; 

C) Imagem corporal, conceito corporal, 

lateralidade; 

D) Estruturação espacial, estruturação 

temporal, percepção visual, sensibilidade 

estática. 

32. Na escola, os educandos com deficiência 

leve e moderada podem participar de atividades 

dentro do programa de Educação Física, com 

algumas adaptações e cuidados. No caso da 

síndrome de Down, os portadores podem 

apresentar em mais de 80% dos casos as 

seguintes características: 

 

I - Instabilidade atlantoaxial; 

II - Problemas de linguagem e retardo mental; 

III - Problemas odontológicos; 

IV- Hipotonia generalizada; 

V - Má formação da  tireoide e 

deformações do septo nasal. 

  

A este respeito podemos afirmar que: 

 

A) Somente a “II” e “IV” estão corretas. 

B) Somente a “II”,  “III”, “IV” e ”V” estão 

corretas. 

C)  Somente “II”, “ III”  e “IV” estão 

corretas.  

D)  Apenas “II” está correta. 

 

33. Para Piaget (1990) as características dos 

jogos simbólicos estão descritas nas opções a 

seguir, exceto: 

 

A) Desenvolvimento da imaginação e da 

fantasia; 

B) Presença de objetivo explícito ou 

consciente para a criança; 

C) Numa tendência imitativa, a criança 

busca coerência com a realidade. 

D) Lógica própria com a realidade; e 

Assimilação da realidade ao “eu”. 

 

34. Para “TUBINO1984”, existem 5 princípios 

do treinamento Esportivo que são: 

 

A) O Princípio da Individualidade 

Biológica, o Princípio da Adaptação, o Princípio 

da Sobrecarga, o Princípio da Continuidade, o 

Princípio da Interdependência Volume-

Intensidade; 

B) O Princípio da Individualidade 

Biológica, o Princípio da Limitação, o Princípio 

da Sobrecarga, o Princípio da Continuidade, o 

Princípio da Interdependência Volume-

Intensidade;  

C) O Princípio da Individualidade 

Biológica, o Princípio da Adaptação, o Princípio 

da Ação e Reação, o Princípio da Continuidade, 

o Princípio da Interdependência Volume-

Intensidade; 

D)  O Princípio da Individualidade 

Biológica, o Princípio do Limiar adaptativo, o 

Princípio da Sobrecarga, o Princípio da 

Continuidade, o Princípio da Interdependência 

Volume-Intensidade; 

 

35. O ponto onde ocorre um aumento 

considerável de ácido láctico no sangue é 

chamado de: 

 

A) Limiar Aeróbico ou Limiar de lactato 

B) Limiar Anaeróbio ou Limiar de lactato 

C) Ponto concorrente 



 

 

 

D) Fracionamento de enzimas glicolíticas. 

 

36. A osteoporose é uma doença que se 

caracteriza pela diminuição de massa óssea, com 

o desenvolvimento de ossos ocos, finos e de 

extrema sensibilidade, tornando-os mais sujeitos 

a fraturas. Escolha a alternativa correta na ordem 

de cima para baixo: 

 

I- Possuem maior risco para desenvolver 

osteoporose as mulheres, indivíduos de raça 

branca, pessoas miúdas (magrinhas e pequenas), 

que tiveram menopausa precoce e não fizeram 

reposição hormonal, os fumantes, que possuem 

história de fraturas na família, que possuem 

doenças graves ou que utilizam corticoides por 

longo tempo,  e aquelas que já tiveram fraturas 

na idade adulta.  

II- Os nossos ossos recebem forte influência da 

testosterona, um hormônio masculino , mas que 

também está presente nas mulheres, só que em 

menor quantidade 

III- Normalmente apresenta sintomas como 

dores na coluna lombar e membros inferiores. 

IV- A prevenção da osteoporose deve se iniciar 

na infância, através de uma alimentação 

saudável, com boa quantidade de alimentos ricos 

em cálcio (especialmente presente nos laticínios 

e, em menor quantidade, nas verduras escuras, 

no gergelim, no feijão branco e no tofu). 

V- A Vitamina D é fundamental para nossa 

saúde, em especial para o fortalecimento ósseo. 

Como ela não esta presente na maioria dos 

alimentos, temos que obtê-la através  da 

exposição ao sol ou, quando isto não for 

possível, através de suplementos vitamínicos. 

 

A) V,F,F,F,V 

B) V,V,F,V,V 

C) V,F,V,F,V 

D) V,F,F,V,V 

 

37. Após a regulamentação da Educação Física 

em 1998 como profissão, alguns documentos 

surgiram para nortear tanto a prática profissional 

quanto a formação profissional. Dentre os 

documentos podemos considerar os citados na 

alternativa: 

 

A)  “Carta brasileira de Educação Física” e 

“Manifesto mundial da Educação Física”. 

B)  “Código de ética dos profissionais de 

Educação Física” e “dicionário da Educação 

Física”. 

C) “Carta brasileira de Educação Física” e 

“Manual do Esporte”. 

D) “Manifesto mundial da 

Educação Física” Glossário da 

Educação Física”. 

 

38. Numa distensão muscular relacionado ao 

maior número de fibras rompidas temos a 

distensão de: 

A) 4º grau 

B) 3º grau 

C) 1º grau 

D) 2º grau 
 

39. Os exercícios de alongamento muscular 

estão entre os mais comumente utilizados na 

reabilitação e na prática esportiva. São técnicas 

utilizadas para aumentar a extensibilidade 

musculotendínea e do tecido conjuntivo 

muscular e periarticular, contribuindo para 

aumentar a flexibilidade.  

Indique a alternativa que indica os métodos de 

alongamentos existentes: 

 

A) Alongamento dinâmico e estático.  

B) Alongamento passivo, alongamento 

ativo e a facilitação neuromuscular 

proprioceptiva. 

C) Alongamento proprioceptivo  estático e 

dinâmico. 

D) Alongamento geral e específico. 

 

40. Os conteúdos da Educação Física passam 

por três dimensões básicas e que vão além do 

saber fazer que são: 

 

A) Dimensão conceitual, procedimental e 

dialética. 

B) Dimensão atitudinal, dialética e 

emancipatória. 

C) Dimensão conceitual, procedimental e 

atitudinal. 

D) Dimensão afetiva, sociocultural e 

atitudinal. 

 

 

 

 


