
 

 

Senhor(a) Professor(a), 

Com o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em 2007, as 
transferências voluntárias e assistência técnica do MEC aos municípios, estados e Distrito Federal 
estão vinculadas à adesão ao Compromisso Todos pela Educação e à elaboração do Plano de Ações 
Articuladas (PAR) — instrumentos que são fundamentais para a melhoria do Indicador de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

O Ministério da Educação instituiu o IDEB, calculado com base em dois pilares: a) os 
indicadores de aprovação do Censo Escolar da Educação Básica; e b) as informações sobre o 
desempenho dos estudantes resultantes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB). Reinstituído por Portaria Ministerial, em 2005, o SAEB passou a ser composto por dois 
processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional do 
Rendimento Escolar (ANRESC) – conhecida como Prova Brasil. Ambas têm como objetivo 
principal oferecer subsídios para a formulação, a reformulação e o monitoramento de políticas 
públicas de educação no Brasil. 

Nesse Sistema, busca-se identificar os níveis de qualidade da educação brasileira por meio 
da avaliação do desempenho dos alunos em momentos conclusivos de diversas etapas de seu 
percurso escolar. Ao mesmo tempo, as condições em que o ensino acontece são contextualizadas 
pela coleta de dados socioeconômicos de alunos, professores, diretores e escolas. 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados acerca da formação profissional, 
das práticas pedagógicas e do perfil socioeconômico e cultural dos professores das turmas em que a 
avaliação está sendo aplicada. Para cada aspecto avaliado, preencha, na FOLHA DE RESPOSTAS, 
o campo correspondente à resposta que você considera mais adequada. Utilize caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta. 

Caso seja professor de mais de uma turma da série avaliada nesta escola, lembre-se de 
informar seu CPF. 

A sua colaboração ao preencher este questionário será de grande valia para o êxito da 
avaliação e para o aprimoramento da educação brasileira. 

  

 

 

 

 

SAEB (ANEB E PROVA BRASIL) – 2009       QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR 



1. SEXO 
(A) masculino.         (B) feminino. 

 

2. IDADE 
(A) Até 24 anos.  (D) De 40 a 49 anos. 
(B) De 25 a 29 anos.  (E) De 50 a 54 anos. 
(C) De 30 a 39 anos.  (F) 55 anos ou mais. 

 

3. COMO VOCÊ SE CONSIDERA? 
(A) Branco(a).   (D) Amarelo(a). 
(B) Pardo(a).   (E) Indígena. 
(C) Preto(a). 

 

4. QUAL O SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE (ATÉ A 
GRADUAÇÃO)? 
(A) Menos que o Ensino Médio (antigo 2.º grau). 
(B) Ensino Médio – Magistério (antigo 2.º grau).   
(C) Ensino Médio – Outros (antigo 2.º grau). 
(D) Ensino Superior – Pedagogia. 
(E) Ensino Superior – Licenciatura em Matemática. 
(F) Ensino Superior – Licenciatura em Letras. 
(G) Ensino Superior – Escola Normal Superior. 
(H) Ensino Superior – Outros. 

 

5. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ OBTEVE O NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE ASSINALADO ANTERIORMENTE? 

(A) Há 2 anos ou menos. (D) De 15 a 20 anos. 
(B) De 3 a 7 anos.  (E) Há mais de 20 anos. 
(C) De 8 a 14 anos. 

 

6. EM QUE TIPO DE INSTITUIÇÃO VOCÊ FEZ O 
CURSO SUPERIOR? SE VOCÊ ESTUDOU EM MAIS 
DE UMA INSTITUIÇÃO, ASSINALE AQUELA EM 
QUE OBTEVE O SEU TÍTULO PROFISSIONAL.  
(A) Pública federal.  (D) Privada. 
(B) Pública estadual.  (E) Não se aplica.  
(C) Pública municipal.  

 

7. QUAL ERA A NATUREZA DESSA INSTITUIÇÃO? 
(A) Faculdade isolada.   (C) Universidade. 
(B) Centro Universitário. (D) Não se aplica. 

 

8. DE QUE FORMA VOCÊ REALIZOU O CURSO 
SUPERIOR? 
(A) Presencial.   (C) À distância. 
(B) Semi-presencial.  (D) Não se aplica. 

 

9. INDIQUE A MODALIDADE DE CURSOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO DE MAIS ALTA TITULAÇÃO QUE 
VOCÊ POSSUI. 
(A) Atualização (mínimo de 180 horas). 
(B) Especialização (mínimo de 360 horas). 
(C) Mestrado. 
(D) Doutorado. 
(E) Não fiz ou ainda não completei curso de pós-graduação. 

(vá para a questão 11) 
 

10.  INDIQUE QUAL A ÁREA TEMÁTICA DO CURSO 
DE PÓS-GRADUAÇAO DE MAIS ALTA TITULAÇÃO 
QUE VOCÊ POSSUI. 
(A) Educação, enfatizando alfabetização. 
(B) Educação, enfatizando linguística e/ou letramento. 

(C) Educação – outras ênfases. 
(D) Outras áreas que não seja a Educação. 

 

11. VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA ATIVIDADE DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA (ATUALIZAÇÃO, 
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO ETC) NOS 
ÚLTIMOS DOIS ANOS? 
(A) Sim. 
(B) Não. (Passe para a questão 14).  

 

12. QUAL A CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE QUE 
VOCÊ CONSIDEROU MAIS RELEVANTE? 
(A) Menos de 20 horas. (C) De 41 a 80 horas. 
(B) De 21 a 40 horas.  (D) Mais de 80 horas. 

 

13. VOCÊ UTILIZA OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS 
NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
NA SUA PRÁTICA EM SALA DE AULA? 
(A) Quase sempre.              
(B) Eventualmente.  
(C) Quase nunca.     

 

14. NESTA ESCOLA, QUAL O SEU SALÁRIO BRUTO? 
(COM ADICIONAIS, SE HOUVER)  
(A) Até R$ 465,00. 
(B) De R$ 466,00 a R$ 698,00. 
(C) De R$ 699,00 a R$ 930,00. 
(D) De R$ 931,00 a R$ 1.163,00. 
(E) De R$ 1.164,00 a R$ 1.395,00. 
(F) De R$ 1.396,00 a R$ 1.628,00. 
(G) De R$ 1.629,00 a R$ 1.860,00. 
(H) De R$ 1.861,00 a R$ 2.325,00. 
(I) De R$ 2.326,00 a R$ 3.255,00. 
(J) De R$ 3.256,00 a R$ 4.650,00. 
(K) Mais de R$ 4.650,00. 

 

15. ALÉM DA ATIVIDADE COMO DOCENTE NESTA 
ESCOLA, VOCÊ EXERCE OUTRA ATIVIDADE 
QUE CONTRIBUI PARA SUA RENDA PESSOAL? 
(A) Sim, na área de Educação. 
(B) Sim, fora da área de Educação. 
(C) Não. (Passe para a questão 17). 

 

16. QUAL O SEU SALÁRIO BRUTO (COM 
ADICIONAIS, SE HOUVER) COMO 
PROFESSOR(A)?  
(Soma de tudo o que você ganha como professor(a)) 
(A) Até R$ 465,00. 
(B) De R$ 466,00 a R$ 698,00. 
(C) De R$ 699,00 a R$ 930,00. 
(D) De R$ 931,00 a R$ 1.163,00. 
(E) De R$ 1.164,00 a R$ 1.395,00. 
(F) De R$ 1.396,00 a R$ 1.628,00. 
(G) De R$ 1.629,00 a R$ 1.860,00. 
(H) De R$ 1.861,00 a R$ 2.325,00. 
(I) De R$ 2.326,00 a R$ 3.255,00. 
(J) De R$ 3.256,00 a R$ 4.650,00. 
(K) Mais de R$ 4.650,00. 

 

17. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ ESTÁ LECIONANDO? 
(A) Há menos de 1 ano. (E) De 10 a 15 anos. 
(B) De 1 a 2 anos.  (F) De 15 a 20 anos. 
(C) De 3 a 5 anos.  (G) Há mais de 20 anos. 
(D) De 6 a 9 anos. 
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18. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ TRABALHA NESTA 
ESCOLA? 

21. EM QUANTAS ESCOLAS VOCÊ TRABALHA? 
(A) Apenas nesta escola. (Passe para a questão 23). 

(A) Há menos de 1 ano. (E) De 10 a 15 anos. (B) Em 2 escolas. 
(B) De 1 a 2 anos.  (F) De 15 a 20 anos. (C) Em 3 escolas. 
(C) De 3 a 5 anos.  (G) Há mais de 20 anos. (D) Em 4 ou mais escolas. 
(D) De 6 a 9 anos.  

22. AO TODO, QUANTAS HORAS-AULA VOCÊ 
MINISTRA POR SEMANA? (Não considere aulas 
particulares individualizadas) 

 

19. CONSIDERANDO TODA A SUA EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL, HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ 
MINISTRA AULAS PARA ALUNOS DA(S) SÉRIE(S) 
AVALIADA(S)? 

(A) Até 19 horas-aula. 
(B) 20 horas-aula. 

(A) Até 2 anos.  (D) De 7 a 8 anos. (C) De 21 a 24 horas-aula. 
(B) De 3 a 4 anos.  (E) Mais de 8 anos. (D) 25 horas-aula. 
(C) De 5 a 6 anos. (E) De 26 a 29 horas-aula.  

(F) 30 horas-aula. 20. NESTA ESCOLA, QUAL A SUA CARGA HORÁRIA 
SEMANAL? (Considere a carga horária contratual: 
horas-aula mais horas para coordenação, se houver.) 

(G) De 31 a 39 horas-aula. 
(H) 40 horas-aula. 

(A) Até 19 horas-aula. (I) Mais de 40 horas-aula. 
(B) 20 horas-aula.  

23. QUAL É A SUA SITUAÇÃO TRABALHISTA NESTA 
ESCOLA? (Marque apenas UMA opção) 

(C) De 21 a 24 horas-aula. 
(D) 25 horas-aula. 

(A) Estatutário. (E) De 26 a 29 horas-aula. 
(B) CLT. (F) 30 horas-aula. 
(C) Prestador de serviço por contrato temporário. (G) De 31 a 39 horas-aula. 
(D) Prestador de serviço sem contrato. (H) 40 horas-aula. 
(E) Outras. (I) Mais de 40 horas-aula. 

 
INDIQUE A FREQUÊNCIA COM A QUAL VOCÊ DESENVOLVE AS SEGUINTES PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM 
SEUS ALUNOS.  (Marque apenas UMA opção em cada linha.) 
 

 Semanalmente
Algumas 
vezes por 

mês 

Uma vez 
por mês 

Uma vez 
por 

bimestre 
Nunca 

24. copiar textos do livro didático ou do quadro de giz (quadro-
negro ou lousa).  (A) (B) (C) (D) (E) 

25. conversar sobre textos de jornais e revistas.  (A) (B) (C) (D) (E) 
26. fazer exercícios sobre gramática relacionados com textos de 

jornais ou revistas.  (A) (B) (C) (D) (E) 

27. automatizar o uso de regras gramaticais.  (A) (B) (C) (D) (E) 
28. ler, discutir com colegas e escrever textos relacionados com o 

desenvolvimento de projeto temático.  (A) (B) (C) (D) (E) 

29. ler contos, crônicas, poesias ou romances.  (A) (B) (C) (D) (E) 
30. conversar sobre contos, crônicas, poesias ou romances.  (A) (B) (C) (D) (E) 
31. usar contos, crônicas, poesias ou romances para exercitar 

aspectos da gramática.  (A) (B) (C) (D) (E) 

32. fixar os nomes de conceitos gramaticais e linguísticos.  (A) (B) (C) (D) (E) 
33. discutir um texto, explorando as diferenças entre fatos e 

opiniões.  (A) (B) (C) (D) (E) 
 

INDIQUE A FREQUÊNCIA COM A QUAL VOCÊ DESENVOLVE AS SEGUINTES PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM 
SEUS ALUNOS.  (Marque apenas UMA opção em cada linha.) 
 

 Semanalmente
Algumas 
vezes por 

mês 

Uma vez 
por mês 

Uma vez 
por 

bimestre 
Nunca 

34. fazer exercícios para automatizar procedimentos.  (A) (B) (C) (D) (E) 
35. lidar com problemas que exigem raciocínios diferentes e mais 

complexos que a maioria dos exemplos usuais.  (A) (B) (C) (D) (E) 

36. falar sobre suas soluções, discutindo os caminhos usados para 
encontrá-las.  (A) (B) (C) (D) (E) 

 
2



37. gravar as regras que permitem obter as respostas certas dos 
cálculos e problemas.  (A) (B) (C) (D) (E) 

38. lidar com temas que aparecem em jornais e/ou revistas, 
discutindo a relação dos temas com a Matemática.  (A) (B) (C) (D) (E) 

39. interpretar resultados numéricos obtidos para dar uma resposta 
adequada ao problema.  (A) (B) (C) (D) (E) 

40. lidar com situações que lhes sejam familiares e que apresentem 
temas do interesse dos alunos.  (A) (B) (C) (D) (E) 

41. experimentar diferentes modos de resolver um problema ou de 
efetuar um cálculo.  (A) (B) (C) (D) (E) 

42. aprimorar a precisão e a velocidade de execução de cálculos.  (A) (B) (C) (D) (E) 
43. experimentar diferentes ações (coletar informações recortar, 

analisar, explorar, discutir, manipular etc.) para resolver 
problemas.  

(A) (B) (C) (D) (E) 

 

INDIQUE SE VOCÊ UTILIZA OU NÃO NESTA ESCOLA: (Marque apenas UMA opção em cada linha.) 
 

 Sim, utilizo. Não utilizo porque 
não acho necessário. 

Não utilizo porque a 
escola não tem. 

44. Computadores (A) (B) (C) 
45. Internet (A) (B) (C) 
46. Fitas de vídeo ou DVD (A) (B) (C) 
47. Jornais e revistas informativas (A) (B) (C) 
48. Revistas em quadrinhos (A) (B) (C) 
49. Livros de consulta para os professores (A) (B) (C) 
50. Livros de literatura em geral (A) (B) (C) 
51. Livros didáticos (A) (B) (C) 
52. Projetor de slides (A) (B) (C) 
53. Retroprojetor (A) (B) (C) 
54. Máquina copiadora (A) (B) (C) 

 
55. COMO FOI DESENVOLVIDO O PROJETO 

PEDAGÓGICO DESTA ESCOLA NESTE ANO? 
(A) Pela aplicação de modelo encaminhado pela Secretaria 

de Educação. 
(B) Foi elaborado pelo(a) diretor(a). 
(C) O(A) diretor(a) elaborou uma proposta de projeto, 

apresentou-a aos professores para sugestões e depois 
chegou à versão final. 

(D) Os professores elaboraram uma proposta e, com base 
nela, o(a) diretor(a) chegou à versão final. 

(E) Foi elaborado pelo(a) diretor(a) e por uma equipe de 
professores. 

(F) De outra maneira. 
(G) Não sei como foi desenvolvido. 
(H) Não existe Projeto Pedagógico. 

 

56. CONSELHO DE CLASSE É UM ÓRGÃO FORMADO 
POR TODOS OS PROFESSORES QUE LECIONAM 
EM CADA TURMA/SÉRIE. NESTE ANO, QUANTAS 
VEZES SE REUNIU O CONSELHO DE CLASSE DE 
QUE VOCÊ PARTICIPA NESTA ESCOLA? 
(A) Uma vez. 
(B) Duas vezes. 
(C) Três vezes ou mais. 
(D) Nenhuma vez. 

 
57. VOCÊ TEM CONHECIMENTO DO CONTEÚDO 

DA LEI N° 11.645 DE 2008 QUE DETERMINA A 
OBRIGATORIEDADE DO ESTUDO DA 
TEMÁTICA “HISTÓRIA E CULTURA 
AFROBRASILEIRA E INDÍGENA” NOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PAÍS? 
(A) Sim. 
(B) Não. Passe para a questão 59. 

 
 

58. NESTE ANO, FORAM DESENVOLVIDAS 
ATIVIDADES PARA ATENDER O DETERMINADO 
PELA LEI 11.645 DE 2008 NESTA ESCOLA? 
(A) Sim, de maneira sistemática e/ou abrangente. 
(B) Sim, de maneira assistemática e/ou isolada. 
(C) Não. 

 
 

59. QUANTO DOS CONTEÚDOS PREVISTOS VOCÊ 
CONSEGUIU DESENVOLVER COM OS ALUNOS 
DA(S) TURMA(S) AVALIADA(S), NESTE ANO? 
(A) Menos de 40%. 
(B) Entre 40% e 60%. 
(C) Entre 60% e 80%. 
(D) Mais de 80%. 

(E) Não existe Conselho de Classe. 
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QUANTOS DOS ALUNOS DA(S) SÉRIE(S) AVALIADA(S) VOCÊ ACHA QUE (Marque apenas UMA opção em cada linha.) 
 

 
Quase 

todos os 
alunos. 

Um pouco mais 
da metade dos 

alunos. 

Um pouco menos 
da metade dos 

alunos. 

Quase 
nenhum 
aluno. 

Não sei. 

60. concluirão o Ensino Fundamental (8.ª série)? (A) (B) (C) (D) (E) 
61. concluirão o Ensino Médio? (A) (B) (C) (D) (E) 
62. entrarão para a Universidade? (A) (B) (C) (D) (E) 
 

ASSINALE SUA POSIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS AFIRMAÇÕES ABAIXO, QUE SE REFEREM AOS POSSÍVEIS PROBLEMAS 
DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA(S) SÉRIE(S) AVALIADA(S). (Marque apenas UMA opção em cada linha.) 

 

 Concordo Discordo 
63. Ocorrem na escola devido à carência de infraestrutura física e/ou pedagógica.  (A) (B) 
64. São decorrentes do ambiente de insegurança física da escola.  (A) (B) 
65. Ocorrem na escola, que oferece poucas oportunidades de desenvolvimento das capacidades 

intelectuais do aluno. (A) (B) 

66. Estão relacionados aos conteúdos curriculares, que são inadequados às necessidades dos alunos. (A) (B) 
67. Estão relacionados ao não-cumprimento do conteúdo curricular.  (A) (B) 
68. Relacionam-se à sobrecarga de trabalho do(as) professores(as), dificultando o planejamento e o 

preparo das aulas. (A) (B) 

69. Ocorrem devido ao baixo salário dos professores, que gera insatisfação e desestímulo para a 
atividade docente. (A) (B) 

70. São decorrentes do meio em que o aluno vive.  (A) (B) 
71. São decorrentes do nível cultural dos pais dos alunos.  (A) (B) 
72. Estão relacionadas à falta de assistência e acompanhamento da família nos deveres de casa e 

pesquisas dos alunos. (A) (B) 

73. Ocorrem devido à falta de aptidão e habilidades do aluno.  (A) (B) 
74. Estão vinculadas à baixa autoestima dos alunos. (A) (B) 
75. Ocorrem devido ao desinteresse e falta de esforço do aluno.  (A) (B) 
76. São decorrentes da indisciplina dos alunos em sala de aula.  (A) (B) 

 

OS ITENS DE 77 A 91 APRESENTAM ALGUMAS AFIRMAÇÕES. INDIQUE SEU GRAU DE 
CONCORDÂNCIA/DISCORDÂNCIA COM CADA UMA DELAS. (Marque apenas UMA alternativa.) 
 

 Concordo 
totalmente Concordo Neutro Discordo Discordo 

totalmente
77. O(A) diretor(a) me anima e me motiva para o trabalho.  (A) (B) (C) (D) (E) 
78. Tenho plena confiança no(a) diretor(a) como profissional. (A) (B) (C) (D) (E) 
79. O(A) diretor(a) consegue que os professores se comprometam com a 

escola.   (A) (B) (C) (D) (E) 

80. O(A) diretor(a) estimula as atividades inovadoras.  (A) (B) (C) (D) (E) 
81. O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com a 

aprendizagem dos alunos.  (A) (B) (C) (D) (E) 

82. O(A) diretor(a) dá atenção especial aos aspectos relacionados com as 
normas administrativas.  (A) (B) (C) (D) (E) 

83. O(A) diretor(a) dá atenção especial aos aspectos relacionados com a 
manutenção da escola.  (A) (B) (C) (D) (E) 

84. Sinto-me respeitado(a) pelo(a) diretor(a).  (A) (B) (C) (D) (E) 
85. Respeito o(a) diretor(a).  (A) (B) (C) (D) (E) 
86. Participo das decisões relacionadas ao meu trabalho.  (A) (B) (C) (D) (E) 
87. A equipe de professores leva em consideração minhas ideias.  (A) (B) (C) (D) (E) 
88. Eu levo em consideração as ideias de outros colegas.  (A) (B) (C) (D) (E) 
89. O ensino que a escola oferece aos alunos é muito influenciado pela troca 

de ideias entre os professores.  (A) (B) (C) (D) (E) 

90. Os professores desta escola procuram coordenar o conteúdo das 
disciplinas entre as diferentes séries. (A) (B) (C) (D) (E) 

91. O diretor, professores e demais membros da equipe da escola colaboram 
para fazer esta escola funcionar bem.  (A) (B) (C) (D) (E) 



AS PERGUNTAS DE 92 A 99 APRESENTAM ALGUNS PROBLEMAS QUE PODEM OCORRER NAS ESCOLAS. 
RESPONDA SE CADA UM DELES OCORREU OU NÃO NESTE ANO. CASO TENHA OCORRIDO, ASSINALE SE FOI OU 
NÃO UM PROBLEMA GRAVE, DIFICULTANDO O FUNCIONAMENTO DESTA ESCOLA. (Marque apenas UMA opção em 
cada linha.) 
 

Ocorreu na Escola Não 
Sim, mas não foi 

um problema 
grave. 

Sim, e foi um 
problema grave 

92. insuficiência de recursos financeiros? (A) (B) (C) 

93. inexistência de professores para algumas disciplinas ou séries?  (A) (B) (C) 

94. carência de pessoal administrativo? (A) (B) (C) 
95. carência de pessoal de apoio pedagógico (coordenador, supervisor, 

orientador educacional)? (A) (B) (C) 

96. falta de recursos pedagógicos? (A) (B) (C) 

97. alto índice de faltas por parte de professores? (A) (B) (C) 

98. alto índice de faltas por parte de alunos? (A) (B) (C) 

99. problemas disciplinares causados pelos alunos? (A) (B) (C) 

 
SOBRE OS FATOS LISTADOS ABAIXO, DIGA SE ELES ACONTECERAM OU NÃO ESTE ANO NESTA ESCOLA. 
 

QUEM FOI O AGRESSOR? 
Aluno (1) Professor (2)  Funcionário (3)  

Sim Não Sim Não Sim Não 
100. Agressão verbal a professores (A) (B) (A) (B) (A) (B) 
101. Agressão física a professores (A) (B) (A) (B) (A) (B) 

102. Agressão verbal a alunos (A) (B) (A) (B) (A) (B) 

103. Agressão física a alunos (A) (B) (A) (B) (A) (B) 

104. Agressão verbal a funcionários (A) (B) (A) (B) (A) (B) 

105. Agressão física a funcionários (A) (B) (A) (B) (A) (B) 
 
SOBRE OS FATOS LISTADOS ABAIXO, DIGA SE ELES ACONTECERAM OU NÃO ESTE ANO, NESTA ESCOLA. 
 

 
 Sim Não 

106. Você foi vítima de atentado à vida?  (A) (B) 
107. Você foi ameaçado por algum aluno?  (A) (B) 
108. Você foi agredido verbalmente por algum aluno?  (A) (B) 
109. Você foi agredido fisicamente por algum aluno?  (A) (B) 
110. Você foi vítima de furto?  (A) (B) 
111. Você foi vítima de roubo (com uso de violência)?  (A) (B) 
112. Alunos frequentaram as suas aulas sob efeito de bebida alcoólica?  (A) (B) 
113. Alunos frequentaram as suas aulas sob efeito de drogas ilícitas?  (A) (B) 
114. Alunos frequentaram as suas aulas portando arma branca (facas, canivetes etc.)?  (A) (B) 
115. Alunos frequentaram as suas aulas portando arma de fogo?  (A) (B) 
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116. VOCÊ CONHECE OS RESULTADOS DO SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
(SAEB)? 
(A)  Sim. 
(B)  Não. 
 

117. A SUA ESCOLA PARTICIPOU DA PROVA BRASIL 2007? 
(A) Sim. 
(B) Não. 

 

118. OS ALUNOS DA(S) TURMA(S) EM QUE VOCÊ LECIONA TÊM LIVROS DIDÁTICOS? 
(A)  Sim, todos têm. 
(B)  Sim, a maioria tem. 
(C)  Sim, metade da turma tem. 
(D)  Sim, menos da metade da turma tem. 
(E)  Não, esta turma não recebeu o livro didático. 

 

119. OS ALUNOS DA(S) TURMA(S) EM QUE VOCÊ LECIONA RECEBERAM O LIVRO DIDÁTICO EM TEMPO 
HÁBIL PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO? 
(A) Sim. 
(B) Não. 

 

120. NA ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO UTILIZADO NA(S) TURMA(S) EM QUE VOCÊ LECIONA, FOI 
CONSULTADO O “GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS” DA SEB/MEC? 
(A)  Sim. 
(B)  Não. 

 

121. PARA A DISCIPLINA QUE VOCÊ MINISTRA, COMO FOI ESCOLHIDO O LIVRO DIDÁTICO UTILIZADO NA(S) 
TURMA(S) AVALIADA(S)? 
(Escolha apenas UMA alternativa.) 
(A) Escolhi junto com outros professores. 
(B) O coordenador pedagógico, o orientador educacional e o diretor escolheram depois de consultar a equipe de professores da 

disciplina. 
(C) O coordenador pedagógico e/ou orientador educacional escolheu sozinho. 
(D) O diretor escolheu sozinho. 
(E) O livro foi escolhido por órgãos de gerência externa à escola. 
(F) Não sei como este livro foi escolhido. 
(G) Não utilizo livro didático nestas turmas. 

 

122. O LIVRO DIDÁTICO ESCOLHIDO FOI O RECEBIDO? 
(A) Sim. 
(B)  Não. 
(C)  Não sei. 
 

123. COMO VOCÊ CONSIDERA O(S) LIVRO(S) DIDÁTICO(S) UTILIZADO(S) NA(S) DISCIPLINA(S) QUE VOCÊ 
MINISTRA NA(S) TURMA(S) AVALIADA(S)? 
(A)  Ótimo. 
(B)  Bom. 
(C)  Razoável. 
(D)  Ruim. 
(E)  Não se aplica. 

 
 
 
 


