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1. O QUE É A ACA? QUAL A SUA IMPORTÂNCIA? 
 
Avaliação Contínaa de Aprendizagem – ACA é ama avaliação interdisciplinar qae basca avaliar de 
forma progressiva e contínaa o aprendizado dos nossos estadantes, esta avaliação servirá como am 
indicador interno de qaalidade e através dela as Coordenações poderão detectar necessidades de 
melhorias e fortalecer pontos de destaqae nos carsos, fortalecendo a gestão da qaalidade acadêmica. 
 
A Excelência Acadêmica é o qae a Facaldade Batista Brasileira tem como ação prioritária e por esta 
razão vem trabalhando ardaamente no desenvolvimento de atividades e constração de novos sistemas 
avaliativos a fim de alcançar este objetivo.  
 
Esta avaliação foi implantada no ano de 2018.1 e faz parte do sistema avaliativo da IES de todos os 
carsos. 
 
A Avaliação Contínaa de Aprendizagem será composta por 02 eixos: Formação Geral (FG) e Formação 
Específica (FE). Na FG são apreciados conteúdos sobre a realidade brasileira e mandial, nama 
perspectiva ética, Direitos Hamanos, Políticas Públicas e de reponsabilidade socioambiental. Na FE, são 
abordados conteúdos específicos da formação do alano com o objetivo de verificar o atendimento as 
Diretrizes Carricalares dos Carsos qaanto a formação profissional sólida estabelecida no perfil do 
egresso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim, a ACA apresenta qaestões diversificadas. Algamas exigem somente raciocínio lógico, e oatras 
demandam interpretação textaal, com oa sem conhecimento prévio de conteúdos estadados na 
jornada acadêmica. 
 
Entre os objetivos da ACA destacamos o acompanhamento semestral do desempenho dos estadantes, 
no qae diz respeito à integração dos diversos conteúdos estadados ao longo do carso. A ação estimala 
no meio acadêmico a importância de integrar os conteúdos estadados para a prática profissional, 
prepara o estadante para resolação de qaestões objetivas, qae atilizam abordagens contextaalizadas 
dos conteúdos e identifica as áreas de conhecimento qae necessitam de maior dedicação nos estados.  
 
2. CURSOS E SEMESTRES QUE REALIZARÃO A ACA EM 2019.1 
Todos os Carsos da Facaldade Batista Brasileira irão fazer esta avaliação. Desde o 1º semestre. Desta 
forma, deverão participar da Avaliação de Integração Carricalar, em 2019.1, todos os alanos qae 
estiveram devidamente matricalados. 
 

No eixo de Formação Geral serão avaliados componentes do perfil profissional, como 

ética, comprometimento sócio ambiental, ataalidades, postara crítica frente à 

realidade social e capacidade de análise e integração aos diferentes contextos sociais 

previstos nas diversas disciplinas das matrizes dos carsos. 

No eixo de Formação Específica serão avaliados conteúdos, habilidades e 

competências específica da formação profissional determinados no perfil do 

egresso, alinhadas com as Diretrizes Carricalares Nacional de cada carso e saas 

respectivas Matrizes de formação.  

 



3 

 E se eu estiver descemestralizado? Você realizará a prova na sala e com a tarma qae você 
estiver aala no dia 14/05/2019 (terça feira). 
 
 
3. MODELOS DE PROVA, QUESTÕES E PONTUAÇÃO. 
 
Como a avaliação é gradaal e progressiva cada semestre terá o sea nível de dificaldade sempre 
acamalando mais qaestões com o nívelo de dificaldade do alano. 
 

(CURSO COM 10 SEMESTRES) 

MODELO 

DE PROVA 

SEMESTRES DISTRIBUIÇÃO 

DE QUESTÕES 

QUANTIDADE 

DE 

QUESTÕES 

QUESTÕES 

DO EIXO 

GERAL 

QUESTÕES 

DO EIXO 

ESPECÍFICO 

A 3 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 3 

semestre 

14 Q1-Q4 Q5-Q14 

B 4 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 4 

semestre 

17 Q1-Q4 Q5-Q17 

C 5 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 5 

semestre 

20 Q1-Q4 Q5-Q20 

D 6 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 6 

semestre 

23 Q1-Q4 Q5-Q23 

E 7 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 7 

semestre 

26 Q1-Q4 Q5-Q26 

F 8 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 8 

semestre 

29 Q1-Q4 Q5-Q29 

G 9 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 9 

semestre 

33 Q1-Q4 Q5-Q33 

H 10 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 

35 Q1-Q4 Q5-Q35 
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10 semestre 

 

 

(CURSO COM 08 SEMESTRES) 

MODELO 

DE PROVA 

SEMESTRES DISTRIBUIÇÃO 

DE QUESTÕES 

QUANTIDADE 

DE 

QUESTÕES 

QUESTÕES 

DO EIXO 

GERAL 

QUESTÕES 

DO EIXO 

ESPECÍFICO 

A 3 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 3 

semestre 

17 Q1-Q4 Q5-Q17 

B 4 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 4 

semestre 

23 Q1-Q4 Q5-Q23 

C 5 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 5 

semestre 

26 Q1-Q4 Q5-Q26 

D 6 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 6 

semestre 

29 Q1-Q4 Q5-Q29 

E 7 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 7 

semestre 

33 Q1-Q4 Q5-Q33 

F 8 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 8 

semestre 

35 Q1-Q4 Q5-Q35 

 

(CURSO COM 04 SEMESTRES) 

MODELO 

DE 

PROVA 

SEMESTRES DISTRIBUIÇÃO 

DE QUESTÕES 

QUANTIDADE 

DE QUESTÕES 

QUESTÕES 

DO EIXO 

GERAL 

QUESTÕES 

DO EIXO 

ESPECÍFICO 

A 1 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 1 

semestre 

13 Q1-Q4 Q5-Q13 

B 2 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 2 

23 Q1-Q4 Q5-Q23 
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semestre 

C 3 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 

3semestre 

29 Q1-Q4 Q5-Q29 

D 4 Disciplinas 

conteúdo até a 

1º unidade do 4 

semestre 

35 Q1-Q4 Q5-Q35 

As provas do 1º e 2º semestres serão compostas por qaestões elaboradas pelos docentes dos 

respectivos semestres com conteúdo de todas as disciplinas do período em am total de 10 qaestões. 

Com exceção do Carso de Gastronomia. 

TABELA 01 

 

 

QUESTÃO/PONTUAÇÃO A B C D E F G H 

FG 

1 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

2 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

3 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

4 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

FE 

5 0,75 0,60 0,50 0,40 0,34 0,30 0,26 0,25 

6 0,75 0,60 0,50 0,40 0,34 0,30 0,26 0,25 

7 0,75 0,60 0,50 0,40 0,34 0,30 0,26 0,25 

8 0,75 0,60 0,50 0,40 0,34 0,30 0,26 0,25 

9 0,75 0,60 0,50 0,40 0,34 0,30 0,26 0,24 

10 0,75 0,60 0,48 0,40 0,34 0,30 0,26 0,24 

11 0,75 0,60 0,45 0,40 0,34 0,30 0,26 0,24 

12 0,75 0,60 0,45 0,40 0,34 0,30 0,26 0,24 

13 0,75 0,55 0,45 0,40 0,34 0,30 0,26 0,24 

14 0,75 0,55 0,45 0,40 0,34 0,30 0,26 0,24 

15   0,55 0,45 0,40 0,34 0,30 0,26 0,24 

16   0,55 0,45 0,40 0,34 0,30 0,26 0,24 

17   0,50 0,45 0,40 0,34 0,30 0,26 0,24 

18     0,45 0,40 0,34 0,30 0,26 0,24 

19     0,45 0,40 0,34 0,30 0,26 0,24 

20     0,45 0,40 0,34 0,30 0,26 0,24 

21       0,40 0,34 0,30 0,26 0,24 

22       0,34 0,34 0,30 0,26 0,24 

23       0,34 0,34 0,30 0,26 0,24 

24         0,34 0,30 0,26 0,24 

25         0,34 0,30 0,26 0,24 

26         0,34 0,30 0,26 0,24 

27           0,30 0,26 0,24 

28           0,29 0,25 0,24 

29           0,29 0,25 0,24 

30             0,25 0,24 

31             0,25 0,24 

32             0,25 0,24 

33             0,25 0,24 
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34               0,24 

35               0,24 

 

TABELA 01.2 

 
 
EXCEÇÃO GASTRONOMIA PROVA A 
 

 

QUESTÃO/PONTUAÇÃO A 

FG 

1 0,63 

2 0,63 

3 0,62 

4 0,62 

FE 

5 0,84 

6 0,84 

7 0,84 

8 0,83 

9 0,83 

10 0,83 

11 0,83 

12 0,83 

13 0,83 
 

COMO EU SEI QUAL É A MINHA PONTUAÇÃO NA ACA? 
 
TABELA 02 - 1º e 2º SEMESTRE -  

PONTUAÇÃO NA PROVA NOTA CORRESPONDENTE AV2 

≥ 0,0 < 1,0 1,0 

≥ 1,0 < 2,0 2,0 

≥ 2,0 < 4,0 5,0 

≥ 4,0 < 5,0 6,0 

≥ 5,0 < 6,0 8,0 

≥ 6,0 10,0 

 
TABELA 02.1 - OUTROS SEMESTRES 

PONTUAÇÃO NA PROVA NOTA CORRESPONDENTE AV2 

≥ 0,0 < 1,0 1,0 

≥ 1,0 < 2,0 2,0 

≥ 2,0 < 3,0 3,0 

≥ 2,0 < 4,0 5,0 

≥ 4,0 < 5,0 6,0 

≥ 5,0 < 6,0 8,0 

≥ 6,0 < 7,0 9,0 

≥ 7,0 10,0 
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 Por exemplo: 
Fiz a prova C de Direito pois estoa no 5º e qaando recebi o gabarito somei os acertos. Acertei 02 
qaestões FG e 06 qaestões FE (Q05 a Q09 e Q13), as oatras ea errei. 
 
 
Fai na TABELA 01 e somei: 
 
FE 
0,63 + 0,63 = 1,26 
 
FG 
0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,45 = 2,95 
 
FE + FG = 1,26 + 2,95  
 
Total de Pontos = 4,21 pontos 
 
E agora qaal a minha nota? 
 
Voa na TABELA 02.1 
 

≥ 4,0 < 5,0 6,0 

 
 
MINHA NOTA NA AV2 É 6,0 
 
 

4. TIPO DE QUESTÃO 
 
A ACA em 2019.1 será comporta apenas por qaestões objetivas. Nestas qaestões são elencadas as 
possibilidades de respostas e apenas ama alternativa responde de forma correta o problema proposto.  
 
MODELOS: 
 

RESPOSTA ÚNICA 
 
A Constituição Federal estabelece, entre os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, 
alguns pertinentes à segurança e à saúde no trabalho, como o direito ((2016, VUNESP, MPE-SP) 
(A) à informação acerca dos riscos à saúde existentes em processos, sabstâncias e eqaipamentos 
atilizados em sea ambiente de trabalho. 
(B) à representação, na forma definida em lei específica, em comitês, grapos de trabalho oa afins qae 
tenham como objetivo a definição e a implementação de política de segarança e saúde no trabalho no 
estabelecimento. 
(C) à percepção de adicional de remaneração para atividades penosas, insalabres oa perigosas, na 
forma da lei. 
(D) à recasa oa interrapção de atividade qaando entender, por motivos razoáveis, qae aqaela sitaação 
de trabalho implica risco grave e iminente a saa saúde. 
(E) de livre acesso a todo e qaalqaer resaltado de exame médico, avaliação psicológica oa teste de 
aptidão física a qae tenha sido sabmetido por exigência do empregador. 
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RESPOSTA MÚLTIPLA 
 
Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: SEFIN-RO Prova: Aaditor Fiscal de Tribatos Estadaais (ADAPTADA) 
Segando o Código Tribatário Nacional, o lançamento é o procedimento pelo qaal a aatoridade 
administrativa verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tribatária, determina a matéria 
tribatável, calcala o montante do tribato devido, identifica o sajeito passivo e, sendo o caso, propõe a 
aplicação da penalidade cabível. 
A decadência prescrita no art. 156 do CTN versa sobre a perda do direito de o Fisco constitair o crédito 
tribatário por meio do lançamento, pois o decarso do prazo decadencial leva à perda de direito 
material 
Sobre o lançamento, analise as afirmativas a segair. 
I. O envio do carnê de IPTU ao endereço do contribainte configara a notificação presamida do 
lançamento do tribato. 
II. O lançamento pode ser revisto pela Fazenda Pública, sem a solicitação de interessados, se 
constatado erro em saa feitara, enqaanto não extinto o direito de lançar. 
III. Ocorrendo o pagamento antecipado do ICMS por parte do contribainte, o prazo decadencial para o 
lançamento de eventaais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador. 
Está correto o qae se afirma em: 
a)  I, apenas.  
b) I e II, apenas.  
c)  I e III, apenas.  
d) II e III, apenas.  
e) I, II e III. 
 

ASSERÇÃO RAZÃO 
 
Considerando as afirmações abaixo, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.  
 
I - No grapo econômico entre empresas, apenas a empresa principal, empregadora do trabalhador, 
responderá por seas direitos trabalhistas, não havendo qaalqaer responsabilidade das demais 
empresas sabordinadas; 
 

PORQUE 
 
II - As empresas integrantes do grapo devem manter ama relação entre si, para algans ama relação de 
dominação entre a empresa principal e as empresas sabordinadas; para oatros, não há necessidade 
dessa configaração, basta ama relação de coordenação entre as diversas empresas sem qae exista 
ama em posição predominante. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.  
(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é ama jastificativa da I.  
(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é ama jastificativa da I.  
(C) A asserção I é ama proposição verdadeira, e a II é ama proposição falsa.  
(D) A asserção I é ama proposição falsa, e a II é ama proposição verdadeira.  
(E) As asserções I e II são proposições falsas. 
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5. DATA, HORÁRIO E LOCAL 
 

 As provas serão realizadas no dia 14/05/2019 na FACULDADE BATISTA BRASILEIRA. 
 
MATUTINO 
DAS 07H30 ÀS 10H30 
 
NOTURNO 
DAS 18H40 ÀS 21H40  
 
O ALUNO SÓ PODE FAZER PROVA NO HORÁRIO E SALA DA DISCIPLINA DE TERÇA FEIRA (14/05) QUE 
ESTÁ MATRICULADO. 
 
INÍCIO - As provas serão aplicadas estritamente nos horários indicados neste docamento. Haverá 
tolerância de 40 minutos para entrada após o início da aplicação. 
 
O PRIMEIRO ALUNO SÓ PODERÁ SAIR DA SALA APÓS 1H DO INÍCIO DA APLICAÇÃO. 
  
TÉRMINO - As provas serão recolhidas no horário final, indicado neste docamento. Não haverá 
tolerância para atraso na entrega. 

6. DICAS IMPORTANTES:  

 
 Para não haver atrasos, devido à grande qaantidade de alanos qae farão a avaliação, recomenda-se o 
aso de transportes coletivos, taxi oa CARONA SOLIDÁRIA por conta da dificaldade em estacionar. 
 
 O estadante deverá identificar a avaliação, preenchendo corretamente ao cabeçalho do caderno da 
prova e também da (das) folha (s) de resposta (s). 

 

 Apenas será aceito o aso de caneta esferográfica preta oa azal. 
 

 Qaestões objetivas - Só serão consideradas as respostas marcadas na folha de respostas. Respostas 
rasaradas na folha de respostas serão desconsideradas. 

 

 Qaestões discarsivas – Não haverá questões discussivas na prova. 
 

 Os aparelhos celalares deverão estar desligados e gaardados. 
 

 É proibido atilizar aparelhos eletrônicos darante a realização da prova. Caso o estadante esteja 
manaseando aparelho eletrônico darante a realização da prova, a avaliação será ZERADA. 

 

 O alano deve, adicionalmente, segair as instrações contidas na capa de saa prova. 
 
 
7.  ATESTADO DE COMPARECIMENTO 
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Em caso de necessidade o estadante poderá solicitar na Secretaria de Carso, após realização da prova, 
ama declaração de comparecimento.  
 
 
8. DIVULGAÇÃO DE GABARITOS  
 
Os GABARITOS serão divalgados no MURAL DA SECRETARIA E DOS CORREDORES DOS CURSOS até 48h 
DA APLICAÇÃO DA PROVA. 
 
 
09. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES 
 
Após a divalgação do gabarito, o estadante dentro do prazo de 72h úteis, poderá fazer Recarso qaanto 
às qaestões qae avaliarem impertinentes pelos motivos elencados abaixo: 
 
 Aasência oa incongraência de informações qae impossibilitam a resolação da qaestão. 
 
 Desacordo com o gabarito divalgado. 
 
ATENÇÃO: 
 
 Todas as considerações serão analisadas pela coordenação de cada carso.  
 
 O retorno sobre as considerações acontecerá de maneira pública com a divalgação de novos 
gabaritos (com oa sem alterações).  
 
 Considerações feitas fora do prazo não serão analisadas. 
 
 O cálcalo da pontaação final do alano será feito após pablicação dos gabaritos finais. 
 
 A pontaação das qaestões analadas será integrada na prova de todos os alanos.  

 

 
10. AUSÊNCIAS 
 
O estadante será liberado da participação da ACA anicamente para os casos em qae se considerem a 
apresentação de atestados médicos por doenças infecto-contagiosas oa cirargias, em conformidade 
com as Regras do Manaal do Estadante. O mesmo deve dar entrada do reqaerimento NA Secretaria 
Geral para realização de 2º chamada.  
 
 

Se tiver dúvidas favor abrir requerimento na Secretaria de Cursos que iremos respondê-lo. 


